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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
คณะ / สาขาวิชา : คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
 

1. ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Education Program in Mathematics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม     : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
    ชื่อย่อ        : ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   : Bachelor of Education (Mathematics) 
    ชื่อย่อ    : B.Ed.( Mathematics) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี  
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ 
            เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
        5.2 ประเภท 
           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
        5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 
 



~ 2 ~ 
 

        5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  

        5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

        5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 
       6.2 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ 
             ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
       6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
             ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 
       6.4 สภาวชิาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
             ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
       6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
              ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
       8.1 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด 
       8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
       8.3 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ 
 

อาจารย์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

2 นางสาวยุภาดี  ปณะราช รองศาสตราจารย์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏเลย 

2551 
2550 
2541 
2538 

3 นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา การสอนเคมี – คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2550 
2546 

4 นายจิรพงค์  พวงมาลัย อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
2554 

5 นายโกมินทร์  บุญชู อาจารย์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2555 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศ
หนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็น
ตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคง มั่งค่ังและ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน 
เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและ
มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน
และตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความ
ร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  โดยทั่วไปการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศ
ไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม
และการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพ
ไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลาย
บนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการ
ระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคล
ที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่ งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) สร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคม
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อาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
         11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

     ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ มีคุณธรรมเข้า
สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง และมาตรฐาน
วิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง นั่นก็คือผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ในเนื้อหา 
สาขาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ/หรือการแก้ปัญหา   ในการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์ปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้     เป็นครูดี 
ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
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  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ซึ่งในมาตรา 7 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้  
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้ 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้  
 13.3 การบริหารจัดการ  
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 
        13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 
14.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ก าหนดจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี  
          14.2 จัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการตามหลักสูตรที่ผ่านมา 
และร่วมกันก าหนดทิศทางในการผลิตครูคณิตศาสตร์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา 
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 
           14.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่างการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             14.4 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมวิพากษ์  
           14.5 ปรับปรุงและจัดท าเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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หมวดที ่2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาคณิตศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้กระบวนการวิจัย 
  1.2 ความส าคัญ 
   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ทั้งยังน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน และ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
  1.3 วัตถุประสงค์ 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
   1.3.1 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ทั้งในการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
   1.3.2 เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ควบคู่กัน 
   1.3.3 เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัย 
   1.3.4 เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ มาพัฒนาองค์
ความรู้และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
   1.3.5 เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง 
และสังคม รวมทั้งส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 
  1.3.6 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) มุ่งเน้นให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ 
และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน  
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  1.4.2  เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
  1.4.3  เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
  1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะ
การท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรี ยน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี 
(TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและ
สังคม  
  1.4.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี  กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับการเป็น

ครูคณิตศาสตร์ เป็นนักศึกษาครูคณิตศาสตร์  
ชั้นปีที่ 2 สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3 มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ร่วมสอนคณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 4 สามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบ

ครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นครูฝึกสอนคณิตศาสตร์ 
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 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้าง
นามธรรมที่ถูกก าหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์
สัญลักษณ์และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ มีองค์ความรู้ที่
เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิค
ศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง : ระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ.2560 ถึง 2562 
     หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์
และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร ดังนี้ 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา (มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และที่คุรุ
สภาก าหนด) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา 
- วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีทาง
การศึกษาของคุรุสภา 

- วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เอกสารหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 

3. การบริหารหลักสูตร - ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
- จัดประชุมเพ่ือระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- แผนบริหารหลักสูตร 
- อาจารย์มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของหลักสูตร 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน -การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
-การประเมินการเรียนการสอน 

-แผนบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3 มคอ. 
4, มคอ.5) 
-ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 
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5. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน -ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

 

-มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ 
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
-มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

6. การบริหารบุคลากร 
 

-ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
-ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และเทคโนโลยี 
-ส่งเสริมพัฒนาด้านการวิจัย 

 

- มีโครงการพัฒนาทักษะการ
สอนของอาจารย์ 
- จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรม 
- ผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 
- ผลงานวิจัยของบุคลากร 

7. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา -ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา การมีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

-มีระบบและโครงการให้
ค าปรึกษาวิชาการ 
-โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

8. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 

-วิจัย/ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-ผลการวิจัย/ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
-ผลการวิจัย/ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 

 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
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  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน   
  งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผนดินและงบบ ารุงการศึกษาในคณะครุศาสตร์ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

1,919,040 1,919,040 1,919,040 1,919,040 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากร
อ่ืนๆ ในหลักสูตร 

- - - - 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ)   

133,440 146,784 161,462 177,609 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา 

0 0 0 0 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 0 0 0 0 
รวม  2,052,480 2,065,824 2,080,502 2,096,649 
จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 59,054 29,527 19,685 14,763 

  หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 17,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

และยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ 2550 (ภาคผนวก ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  140   หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 104 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า จ านวน 39 หน่วยกิต 
        1) วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน 25 หน่วยกิต 
        2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน 14 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า จ านวน 65 หน่วยกิต 
        1) วิชาเอกบังคับ  จ านวน 45 หน่วยกิต 
        2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน  20 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

 
 3.1.3. รายวิชาในหลักสูตร 
 1) ความหมายรหัสรายวิชา  

การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 
7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 
                                                                              ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                               

 
 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที ่6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 2) การก าหนดหนดกิตและจ านวนชั่วโมง 
รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียน

ภาคทฤษฎี จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สัญลักษณ์ น(ท-ป-อ) 
   น หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
   ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
   ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปกติ 
   อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง  
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                           6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน     3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Burmese for Communication    
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 

Facts of Life       
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 

Buddhism        
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 

Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Arts    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 

Aesthetics of Performing Arts   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 

Music Appreciation       
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 

Leadership Development     
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 

Personality Development and the Arts of Socializing  
  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Resource Management   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 

Introduction to Laws    
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business Initiation     
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Finance in Daily Life     
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 

Entrepreneurship      
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

Website Design and Development  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 

Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life     
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

Food for Health      
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Technology in Daily Life 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 104   หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู       ไม่น้อยกว่า 39     หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ    จ านวน  25     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 

   Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 

   Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 

   Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 

   Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จติวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(2-2-5)

 Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน    2(1-2-3) 
  Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      2(1-2-3) 
  Communicative Thai for Teachers 
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2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน   14     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน      1(90) 

   Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     1(90) 

   Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(540) 

   Internship 1 
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540) 

   Internship 2 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 65     หน่วยกิต 

1) วิชาเอกบังคับ    จ านวน   45      หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
1191601 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
   Technology Digital for Learning Management in Mathematics 
1192306 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
   Learning Management in Mathematics for Primary School 
1192307 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
   Problem Solving in Mathematics 
1192401 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
   English for Learning Management in Mathematics   
1192602 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา       3(2-2-5) 

Learning Management in STEM Education  
1193201 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา       3(2-2-5) 

Research in Mathematics Education  
1193301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    3(2-2-5) 

Learning Management in Mathematics for Secondary School  
1193302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    3(2-2-5) 

Learning Management in Mathematics for High School  
1193303 การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

Learning Management in Mathematical Skills and Processes   
1193701 การจัดค่ายคณิตศาสตร์       3(2-2-5) 

Mathematics Camp  
4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 

Principle of Mathematics  
4091202 ระบบจ านวน        3(3-0-6) 

Number System  



~ 21 ~ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
4091402 แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

Calculus 1  
4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 

Computational Science for Mathematics  
4111201 ความน่าจะเป็นและสถิติ       3(3-0-6) 

Probability and Statistics  
2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 20      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
1191811 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์     2(1-2-3) 

History and Development of Mathematics  
1192311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 

Measurement and Evaluation in Mathematics  
1193311 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา      1(0-2-1) 

Seminar in Mathematics Education  
1193211 สถิติเพ่ือการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5) 

Statistics for Research in Mathematics Education  
1193711 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์       3(2-2-5) 

Mathematical Activities  
4092402 แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 

Calculus 2  
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Geometry  
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น        3(3-0-6) 

Linear Algebra  
4093202 ทฤษฎีจ านวน        3(3-0-6) 

Number Theory  
4093301 พีชคณิตนามธรรม       3(3-0-6) 

Abstract Algebra  
4093303 วิยุตคณิต        3(3-0-6) 

Discrete Mathematics  
4093304 ทฤษฎีสมการ        3(3-0-6) 

Theory of Equations  
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3      3(3-0-6) 

Calculus  and  Analytic  Geometry 3  
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ        3(3-0-6) 

Ordinary Differential Equations  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 

Mathematical Analysis  
4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน        3(3-0-6) 

Complex Variables  
4093405 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข       3(3-0-6) 

Numerical Method  
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6         หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู 2(1-2-3) 
วิชาเอก 4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

4091203 ระบบจ านวน 3(3-0-6) 
4091402 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 1  2(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 22 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
วิชาเอก 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

1191601 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2  3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วิชาเอก 1192401 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
3(2-2-5) 

1192306 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

1192307 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 

 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2 1(0-2-1) 
1102101 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ชุมชน 
2(1-2-3) 

วิชาเอก 1193301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

3(2-2-5) 

1192602 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
1193303 การจัดการเรียนรู้ทั กษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

 
 
 



~ 25 ~ 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 
วิชาเอก 1193302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
3(2-2-5) 

1193201 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
1193701 การจัดค่ายคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
น(ท – ป – อ) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 4 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 5  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 6  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 7 3(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

 รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ฝึกประสบการณ์ 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ฝึกประสบการณ์ 1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวอุไรวรรณ  ปานทโชติ อาจารย์ ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

2 นางสาวยุภาดี  ปณะราช รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 
ศศ.ม. 
ค.ม. 
ค.บ. 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
การบริหารการศึกษา 
การศึกษาคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏเลย 

2551 
2550 
2541 
2538 

3 นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
การมัธยมศึกษา การสอนเคมี – คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2550 
2546 

4 นายจิรพงค์  พวงมาลัย อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
2554 

5 นายโกมินทร์  บุญชู อาจารย์ ค.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2555 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
  

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นางสาวอุไรวรรณ  ปานทโชติ อาจารย์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

2 นางสาวยุภาดี  ปณะราช รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏเลย 

2551 
2550 
2541 
2538 

3 นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา การสอนเคมี - คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2550 
2546 

4 นายจิรพงค์  พวงมาลัย อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
2554 

5 นายโกมินทร์  บุญชู อาจารย์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2555 

6 นายขวัญชัย  ขัวนา  อาจารย์ 
ค.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2558  
2554  
2545  

7 นางสาวจารุนันท์  ขวัญแน่น  อาจารย์ 
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2558  
2551  
2547  
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8 นายเฉลิม  ทองจอน  อาจารย์ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2553  
2550  

9 นายชัยรัตน์  บุม ี 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สถาบันราชภัฏนครปฐม  

2561  
2542  
2544  
2539  

10 นายชูวิทย์  ไชยเบ้า  
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

2548  
2546  

11 นายทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  รองศาสตรจารย์ 
Ph.D. (Educational Psychology)  
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2535  
2523  
2520  

12 นายธงชัย  ช่อพฤกษา  
รอง

ศาสตราจารย์ 
M.Ed. (Education)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2529  
2525  

13 นางธิดารัตน์  ทวีทรัพย์   อาจารย์ 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

2561 
2552  

 
2547  

14 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2559 
2550  
2547  
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15 นายประจบ  ขวัญมั่น  อาจารย์ 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2556  
2546  
2534  

16 นางสาวปาริชาต  เตชะ  
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

2560 
2552  
2548  
2547  

17 นายพฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล  
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยเกริก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

2555  
2551  
2549  

18 
นางพิสมัย  รบชนะชัย  
พูลสุข  

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Education)  
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2549  
2527  
2517  

19 นายภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555  
2551  
2548  

20 นายมนตรี  หลินภู  อาจารย์ 
M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

Panjab University, India  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

2554  
2551  
2546  

21 นายยุทธนา  พันธ์มี  อาจารย์ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)    
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

2554  
2550  
2541  

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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22 นายเลเกยี  เขียวดี  อาจารย์ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2562 
2555  
2546  

23 นายวชิระ  พิมพ์ทอง  อาจารย์ 
วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

2552  
2549  

24 นายวชิระ  วิชชวุรนันท์  
รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550  
2532  
2528  

25 นายวิวัฒน ์ ทวีทรัพย์  อาจารย์ 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยรังสิต  

2561 
2555  
2550  

26 นายศรวัส  ศิร ิ อาจารย์ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

2561 
2556  
2251  

27 นางศรินญา  หวาจ้อย  
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2550  
2546  

28 นายสมชัย  วงษ์นายะ  
รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  

2534  
2523  
2519  

29 นางสาวสุณี  บุญพิทักษ์  
รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา  
แขนงวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
คบ. (ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์  

2554  
 

2534  
2527  
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30 
นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

อาจารย์ 
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2555  
2536  
2530  

31 
นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  

2557  
2544  
2541  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
 เป็นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ ครู 
ระยะเวลา 1 ปี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ 
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม     
ของครู คุณธรรม จริยธรรมรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
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2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา  
การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ 
แก่ชุมชนและสังคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนสามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี 
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 
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6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในกสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ

กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ชั้นเรียนการจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดกการการ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

6.4 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ 
  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตนเอง  
  4.2 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 3  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
  ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และ 
3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษาที่ 4 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าคุรุนิพนธ์ 
   5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์
การเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เป็นการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   5.2.1  มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรือวิจัย  
  5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ School based learning 
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  5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  ไม่นับหน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  
     5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 

5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความ 
สะดวกในการท าโครงงานหรือวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล   
  5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์
ประจ าวิชา/อาจารย์อ่ืน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์  

 5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดใน
แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ทักษะทางวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ 

- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้จัดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการส าหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยนักศึกษา
วางแผน ประสานงาน จัดกิจกรรม และประเมินกิจกรรม 

ทักษะภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการแบ่งงานเป็นกลุ่มเพ่ือไป
ศึกษาค้นคว้า และน าเสนอ  
- กระบวนการในการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน จะมีการแบ่งงาน
รับผิดชอบเป็นฝ่ายงาน ทุกฝ่ายงานจะมีทีมงานประกอบด้วย
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 ได้ท างานร่วมกัน ได้เรียนรู้กัน
อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะพ่ีสอนน้อง และก่อนการจัดกิจกรรม จะมี
การประชุมเพ่ือน าเสนองานแต่ละฝ่าย และหลังจากจัดกิจกรรมจะมี
การประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานแต่ละฝ่าย ปัญหาที่พบและ
สาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนจัดกิจกรรมต่อไป 

การมีจิตสาธารณะ อุดมการณ์
นักพัฒนา และจิตบริการ 

- จัดให้มีกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท าค่ายคณิตศาสตร์ โดยทุกปี 
1 เรียนรู้การเป็นสมาชิกค่าย ปี 2 เรียนรู้การเป็นพ่ีเลี้ยง ปี 3 เรียนรู้
การด าเนินการจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ เป็นหลักในการให้บริการ
โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศและสร้างสรรค์สื่อ
ประกอบการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณ ธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1 .3  มี ความ เสี ยสละ มี จิ ต
อาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
เข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณ ค่ าของความ เป็ น มนุ ษ ย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1 .1  ก ารข าน ชื่ อ   ก าร ให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   1 .3 สั งเกตพฤติกรรมของ
นั กศึ กษ าในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มี ค วาม เข้ า ใจ แน วคิ ด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จั ด ให้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น จ า ก
แ บ บ ท ด ส อ บ ด้ า น ท ฤ ษ ฎี   
ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและ น าข้อสรุปมา
ใช้ประโยชน์ได้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แ ก้ ปั ญ ห า   (Problem  Based  
Instruction) 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด า เนิ น งาน และการ
แก้ปัญหา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี  มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง 
มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได ้
   4 .2 มีความรับผิดชอบต่ อ
ตนเองและสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้ ห มุน เวี ยนการเป็ นผู้ น าและ
ผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมส โมสร  กิ จกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4 .3  ป ระ เมิ น ผลจากแบ บ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสั งเกต
พฤติกรรม 

5. ทั กษะการ วิ เค ราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์   ใช้เทคนิคทางสถิติ
ห รื อ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 
   5.2 มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ติดต่อสื่ อสาร ทั้ งการฟั ง พูด 
อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้ เหมาะสมทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโน โลยีสารสน เทศ  การ
สืบค้น   ค้นคว้าแหล่งข้อมูล   
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
แ ล ะ ฝึ ก ให้ มี ก า ร ตั ด สิ น ใจ บ น
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ค ว า ม รู้ จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล จ า ก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5 .3  ก า ร ใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ท า ง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทั กษะการ วิ เค ราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1551003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591003 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1031001 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชา 
ชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
   1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอด
กลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ และเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
   1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาใน
การด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย
จัดการและ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจ
ท างค่ านิ ยม  บ รรทั ด ฐานท างสั งคม 
ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารง
ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอก
เลียนผลงาน 
 
 
 
 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย
กลุ่ม  (Group Discussion) โดย
แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการท างานกลุ่ มและเสนอ
ประเด็น เกี่ ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ผู้ เรียนจะต้องเผชิญใน
การด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครู โดยเน้นการวิเคราะห์ 
เสนอและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
ที่ เกิดขึ้นในสังคม หาแนวทาง
แ ก้ ไข โด ย เน้ น ก ระบ วน ก าร
ประชาธิปไตย การรับฟังและการ
เคารพสิทธิของผู้อื่น 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   1.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
   1.2 แบบประเมินตนเอง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ    
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2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อ า ทิ  ค่ า นิ ย ม ข อ ง ค รู  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู 
ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปั ญ ห า  ส่ ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น าผู้ เรี ย น
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ครู ทักษะการนิ เทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 
21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการ
ส อ น ( Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุ ม ชน
แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมี ความรู้ในการ
ประยุกต์ใช ้
   2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี  เนื้ อห าวิ ช าที่ ส อน  ส ามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา ผู้ เรียน โดยมีผลลัพธ์การ

2. ด้านความรู้ 
   2.1 จัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียน
อภิปราย วิเคราะห์ และน าเสนอ
รูปแบบ เปรียบเทียบ โครงสร้าง
ท างภ าษ าทั้ งภ าษ าไท ยและ
ภาษาอังกฤษ เขียนและวิเคราะห์
ง าน เขี ย น เ พ่ื อ ให้ เห็ น ค ว าม
แตกต่ างและสอดคล้ อ งด้ าน
วัฒนธรรมจากการแปลวรรณดี 
ร้ อยแก้ วและ  ร้ อยกรอง ท า
โครงงานเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและ
จัดนิทรรศการณ์แสดงงานเขียน 
วรรณกรรมของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบร่วมสมัย 
   2.2 การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
   2.3 การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
   2.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2.5 การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 
   2.6 การเรียนรู้โดยบูรณาการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใบงาน 
   2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
   2.3 แบบประเมิน
โครงงาน 
   2.4 แบบประเมินผลงาน 
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เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขา 
   2.3 มีความรู้เข้าใจชีวิตเข้าใจชุมชน
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนพัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน  
   2.4 มีความรู้และความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 
   2 .5  ต ร ะห นั ก รู้  เห็ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
ความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน
และพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน 
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) แ ล ะ โล ก อ น าค ต  น า ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ ปั ญ ห าแ ล ะ พั ฒ น างาน ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์  ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 
   3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ 
   3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การท าวิจั ยและสร้ างหรือ ร่ วมสร้ าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ของ

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
คิด ค้นหา วิเคราะห์และอภิปราย
ตามประเด็นที่ก าหนดในบทเรียน
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพลวัต
ของโลก โดยเนินกระบวนการ
กลุ่มส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในการด าเนินงาน 
โดยศึกษาและประยุกต์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานวิชาการที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 ใบงาน 
   3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
   3.3 แบบประเมิน
โครงงาน 
   3.4 แบบประเมินผลงาน 
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ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
   4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ 
และทางสังคม 
   4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีสัมพันธภาพ
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มี
ความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
   4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงานและต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ต่อตนเองกลุ่มและ ระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์
   4 .4  มีภ าวะผู้ น าทางวิช าการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค ์

4. ด้ านทั กษะความสัมพั น ธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดย
มีการแบ่ งหน้ าที่ และก าหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจนตามภาระงานที่ก าหนด 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
   4.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
   4.2 แบบประเมินตนเอง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อส ารและการใช้ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ  
   5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณ ภาพ เพ่ื อ เข้ าใจองค์ความรู้  ห รือ
ประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
   5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
สามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การ
เขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โด ย ใช้ เท ค โน โล ยี ก า ร สื่ อ ส า รห รื อ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดย
มีการแบ่ งหน้ าที่ และก าหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจนตามภาระงานที่ก าหนด
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  
   แบบสังเกตพฤติกรรม 



 

~ 48 ~ 
 

นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
   5.3 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่ างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
   6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความ
เชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรม การ
เรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหาร จัดการชั้นเรียนการจัดการเรียน
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้ อย่ างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   6.2 สามารถในการน าความรู้ท าง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไก
การช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ ง
ผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
   6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และการท างาน ในสถานการณ์ จ ริ ง 
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 

6. ด้ าน วิธี วิทยาการจั ดการ
เรียนรู้  
   6.1 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ตรง ได้แก่  การ
จัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
ส อน  ก ารส อน แ บ บ จุ ล ภ าค 
(Microteaching) โดย เน้ น การ
ประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ืพัฒ
นาผู้ เรี ยนและออกแบบ การ
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา และ
การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน
และในสถานศึกษา 
   6.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้
มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนา 
 
 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  
   6.1 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
แผนการจัดการเรียนรู้ 
   6.2 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมรายบุคคลด้าน
การจัดการเรียนรู้ 
   6.3 แบบประเมินทักษะ
การจัดการเรียนรู้ 
   6.4 แฟ้มสะสมงาน 
   6.5 แบ บ ป ระ เมิ น ก าร
ด าเนินการสอนจากโรงเรียน 
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การจัดกการการเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดย
บูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
พัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริตมี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้ เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
   6.4 ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล้อม  สื่ อการเรียน  แหล่ ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการ
เ รี ย น รู้  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 
   6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่นทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ื อพัฒนาผู้ เรียนและ
ตนเอง 
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ตารางท่ี 2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

กลุ่มวิชาชีพครู                         

   วิชาชีพครูบังคับ                         

1022101  หลักสูตรและวทิยาการการจดัการ 
              เรียนรู ้                         

1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ 
              การเรียนรู ้                         

1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้                          
1043102  การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ 
              เรียนรู ้                         

1051101  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                           
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู 
              มืออาชีพ                          

1102102  การประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
              การพัฒาชุมชน                         

1211101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
              ครู 1                         

1212102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
              ครู 2                          
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
              ครู 3                         

1251101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                         

    วิชาการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา                         

1002101  การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 1                         

1003102  การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 2                          

1004103  การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                          

1004104  การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                          

กลุ่มวิชาเอก                         

   วิชาเอกบงัคับ                         
1191601  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
              คณิตศาสตร์                         

1192306  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
              ประถมศึกษา                         

1192307  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                         

1192401  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
              คณิตศาสตร์                         

1192602  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                          
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

1193201  การวจิัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา                          

1193301  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
              มัธยมศึกษาตอนต้น                         

1193302  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
              มัธยมศึกษาตอนปลาย                          

1193303  การจัดการเรียนรู้ทักษะและ 
              กระบวนการทางคณิตศาสตร์                         

1193701  การจัดค่ายคณิตศาสตร์                         

4091201  หลักการทางคณิตศาสตร์                         

4091203  ระบบจ านวน                         

4091402  แคลคูลัส 1                         

4092701  วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์                         

4111201  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ                         

   วิชาเอกเลือก                         
1191811  ประวัติและพัฒนาการทาง 
              คณิตศาสตร์                         

1192311  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
              คณิตศาสตร์                         

1193311  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

1193211  สถิติเพื่อการวิจยัทางคณิตศาสตร์ 
              ศึกษา                         

1193711  การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์                          

4092402  แคลคูลัส 2                         

4092501  เรขาคณิตเบื้องต้น                         

4092601  พีชคณิตเชิงเส้น                         

4093202  ทฤษฎจี านวน                         

4093301  พีชคณิตนามธรรม                         

4093303  วิยุตคณิต                         

4093304  ทฤษฎีสมการ                         

4093401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ์3                         

4093402  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                         

4093403  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                         

4093404  ตัวแปรเชิงซ้อน                         

4093405  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                         
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
     ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
      A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
      B+  ดีมาก (Very Good)  3.50 
      B  ดี (Good)   3.00 
      C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
      C  พอใช้ (Fair)   2.00 
      D+  อ่อน (Poor)   1.50 
      D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
      E  ตก (Fail)   0.00 
  กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก าหนดแนวทางการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

2.1.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่  
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ
ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

2.1.3 ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

2.1.4 ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

2.1.4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ของรายวิชา 

2.1.4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ 
รายวิชา 

2.1.4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
2.1.4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ 
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เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 

2.4.1.5 สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 
ด้านหรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

2.4.1.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
2.4.1.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

  ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ให้มีการทวนสอบผล
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 

2.2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
2.2.3 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก  

มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  และสถาบันควรมีการทวนสอบการระเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.2 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  3.3 เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 16 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็น
การพัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล 

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน 

และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรง
สาขา 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 
 
2. บัณฑิต 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและทักษะภาษาอังกฤษเป็น
อย่างดี 
  3. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
  5. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
  7. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยได้ 
  9. สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่
ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของหา
วิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุข การ
เตรียมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพครู 
 
 
 



 

~ 58 ~ 
 

 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
 ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรือ
อาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้ าง คุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 
  1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
  2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
10. กิจกรรมทางวิชาการ 
11. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
3.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรก าหนดวิธีการพัฒนา 

ทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าซึ่งจะ
ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผล
ใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง  คือ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมิน
ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบTPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงและ 

2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ 
การสอนตั้งแต ่3 ปีขึ้นไปและ 

3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่นต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
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สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 
บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลังและ 

4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย  1 ปี 
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษาผลการ
ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้
บัณฑิต ร่วมกันวางแผนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา มีการก ากับติดตามบัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพบปะศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์
ทบทวนหลักสูตรจากผลการก ากับติดตามและกิจกรรมพบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตร
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
 คณาจารย์ใหม่ 

1. การปฐมนิเทศ 
  2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  3. การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
  4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ
และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

คณาจารย์ประจ าการ 
  1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริม 
ให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
  3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 5.2 การเรียนการสอน 
  การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลย
พินิจของอธิการบดี และไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือการทดสอบย่อย 
การทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุ่มและอิง
เกณฑ์ จ าแนกตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาคดังนี้ รายวิชาทฤษฏี 
60:40 รายวิชาปฏิบัติ 70:30 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
 จัดท าโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ า
ทุกปี ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 
  1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  2. มีห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค(Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ 
การสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา 
  3. การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
  4. มีห้องสมุดท่ีประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อ
ต่างๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 
  5. มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชรซึ่งเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา(School 
Integrated Learning: SIL) อย่างหลากหลาย 
  6. มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
  7. ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยส ารวจจากความต้องการของคณาจารย์ 
นักศึกษา แล้วเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น จัดท าโครงการเพ่ือหาทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยอ้างอิงจาก
งบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อ
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มคอ.1. 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

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

 X X X X 

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

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 50% ที่
ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวมอาศัยการประเมินผลจากกระบวนการพัฒนานักศึกษารวมถึงผลลัพธ์
ภายหลักจากการพัฒนานักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
นอกจากนั้นหลักสูตรประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ความสามรถทางวิชาชีพครูก่อนการฝึกประกอบการ
วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยในขณะที่ฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศ
และผู้บริหารสถานศึกษาประเมินในภาพรวม นอกจากนั้นเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษามีการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิตถึงความพึงพอใจต่อการพัฒนาบัณฑิตในระดับใด เพ่ือเชื่อมโยงมายังการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสาขาวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินภายนอก  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที 
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออ่ืนๆ  

ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง อ่าน

และเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อ
สินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์
จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพฒันาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตและสั งคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความ
งาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ตามหลักวิชาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 
 
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด 
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคม
ของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 



 

~ 69 ~ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ 
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา 
สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 
2541001 มนุษย ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้ อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่ งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพ่ือ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development  
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ
องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
   สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การประยุกต์
เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอน
ขอ งก ารออก ก า ลั งก าย เพ่ื อ สุ ข ภ าพ  ก ารออก ก าลั งก าย เพ่ื อ พั ฒ น าส ม รรถ ภ าพ  ท างก าย ด้ าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย. 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปัญหา ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 



 

~ 72 ~ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี  
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
 1) วิชาชีพครูบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Curriculum and Learning Management Science     

ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Innovation and Digital Technology for Learning     

    ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยว ข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(3-0-6) 
     Learning Measurement and Evaluation     

    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 

       Research and Development for Learning Innovation 
    ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรีย น 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(3-0-6) 
     Psychology for Learning       

    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเก่ียวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1102101  คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ   3(3-0-6) 
              Ethics for Professional Teachers    

   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน   2(1-2-3) 

Educational Quality Assurance and Community Development 
       ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบและ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบท
ของโรงเรียน 
 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 1   

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ 
 

1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 2   

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน 

 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 3  
    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 
     Communicative Thai for Teachers 

    ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน
และการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
 2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 1    
  สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน  
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 
1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 
      Practicum in Teaching Profession Institution 2  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝกึปฏบัิติวชิาชพีระหวา่งเรียน 1  
   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี 
การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่
ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 77 ~ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
   Internship 1  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
        ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 
   Internship 2  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
        ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 
2.2 กลุ่มวิชาเอก 
 1) วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1191601  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  Technology Digital for Learning Management in Mathematics 
       ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิ ตศาสตร์ เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1192306  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
  Learning Management in Mathematics for Primary School 
       ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผล สอดแทรกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 
ในระดับประถมศึกษา  
 
1192307  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
  Problem Solving in Mathematics 
      ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและ
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
แก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  
1192401  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  English for Learning Management in Mathematics 
      สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือบทความทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
1192602  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา      3(2-2-5) 
  Learning Management in STEM Education 
       สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวทาง สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการก าหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุง 
และขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนา นวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ 
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ส าหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อ
ค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่  
 
1193201  การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5) 
  Research in Mathematics Education 
       ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการท าวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1193301  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3(2-2-5) 
  Learning Management in Mathematics for Secondary School 
       ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผล สอดแทรกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติการ
สอนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
1193302  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   3(2-2-5) 
  Learning Management in Mathematics for High School 
       ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น และแคลคูลัส ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผล สอดแทรกค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
1193701  การจัดค่ายคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
  Mathematics Camp 
       ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ออกแบบกิจกรรม ทั้งกิจกรรม
วิชาการและกิจกรรมนันทนาการ การประเมินโครงการค่ายคณิตศาสตร์ การฝึกปฏิบัติการจัดค่ายคณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษา และการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน  
 
4091201  หลักการทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 
  Principle of Mathematics 
      ธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์ 
โดยใช้ตัวแบบการพิสูจน์  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น หรือการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
4091203  ระบบจ านวน       3(3-0-6) 
  Number System 
       ที่ ม า สมบั ติ  และทฤษฎี บท เกี่ ยวกับจ านวนธรรมชาติ  จ านวน เต็ม  จ านวนตรรกยะ         
จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091402  แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 
  Calculus 1 
       ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยาย 
การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพันธ์ หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 

Computational Science for Mathematics  
       เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น  
 
4111201  ความน่าจะเป็นและสถิติ      3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 
         ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง และการแจกแจงของ
ตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน          
การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 2) วิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1191811  ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์    2(1-2-3) 
  History and Development of Mathematics 
       ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน 
ตัวเลข เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง 
และสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาการ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการคิดค านวณต่างๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 
1192311  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  Measurement and Evaluation in Mathematics 
       ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร
คณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การ
หาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและ
ประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1193311  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา     1(0-2-1) 
   Seminar in Mathematics Education 
       ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์
ศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  
 
1193211  สถิติเพ่ือการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา    3(2-2-5) 
  Statistics for Research in Mathematics Education 
       ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับสัดส่วน การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มและมากกว่า และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
  
1193711  การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
  Mathematical Activities 
       ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์อัน
ประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้ง
ออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
4092402  แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
  Calculus 2 
       ล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมก าลัง ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธ์
ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4092501  เรขาคณิตเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Geometry 
       ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด เรขาคณิตการแปลง การ
ค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4092601  พีชคณิตเชิงเส้น       3(3-0-6) 
  Linear Algebra 
       เมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย 
ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4093202  ทฤษฎีจ านวน       3(3-0-6) 
  Number Theory 
       การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบท  หลักมูลของเลขคณิต 
สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้างก าลังสอง สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน สัญลักษณ์ของเลอซ็องดร์ 
บทตั้งของเกาส์ สัญลักษณ์ของยาโคบี หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4093301  พีชคณิตนามธรรม      3(3-0-6) 
  Abstract Algebra 
       การด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสม
สัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์ หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 
4093303  วิยุตคณิต       3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 
       หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพ่ิมเข้า -ตัดออก 
หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและการสร้างฟังก์ชัน  วงจรเชิงวิธีจัดหมู่ออโตมาตา  ระบบเชิง
พีชคณิต  โพเซตและแลตทิช หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
4093304  ทฤษฎีสมการ       3(3-0-6) 
  Theory of Equations 
       พหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ สมการพหุนาม ความสัมพันธ์
ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต 
การประมาณค่าราก หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4093401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3     3(3–0–6) 
  Calculus  and  Analytic  Geometry 3 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4092402 แคลคูลัส 2 
       ปริภูมิยูคลิค อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลาย
ชั้น ระบบพิกัดการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว และทฤษฎีบทปริพันธ์ 
 
4093402  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3–0–6) 
  Ordinary Differential Equations 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4092402 แคลคูลัส 2 
       สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธ์ อันดับสูงและ
การประยุกต์  สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซ
และการประยุกต์  อนุกรมฟูเรียร์  ปัญหาค่าขอบ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4093403  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4092402 แคลคูลัส 2 
        ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง 
การหาอนุพันธ์และปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
4093404  ตัวแปรเชิงซ้อน       3(3–0–6) 
  Complex Variables 
       ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ สมการโคชี -รี
มันน์ ฟังก์ชันมูลฐาน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทโคชี สูตรปริพันธ์และอนุพันธ์ การลู่เข้าเอกรูป อนุกรมเทลอร์และ
อนุกรมลอเรนต์ แคลคูลัสของส่วนตกค้างและการประยุกต์ในการประเมินค่าของปริพันธ์จริง การส่งคงแบบ
เบื้องต้น  
 

4093405  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข      3(3–0–6) 
  Numerical Method 
       การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์   
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Mathematics   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑติ  (คณิตศาสตร์) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : Bachelor of Education (Mathematics) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Mathematics) 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program in Mathematics   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)        : ครุศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร์) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    : ค.บ. (คณติศาสตร์) 
   ช่ือย่อ (ไทย)         : Bachelor of Education (Mathematics) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)     : B.Ed. (Mathematics) 

คงเดิม 

ปรัชญา  
   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการวิจัย 

ปรัชญา 
   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาคณิตศาสตร์
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัย 

-ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบณัฑติ
ที่พึงประสงค ์

 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ทั้งในการสอนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   2. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสอดแทรก
การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ควบคู่กัน 
   3. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ

วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ทั้งในการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   2. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ควบคู่กัน 
   3. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้าง

-ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบณัฑติ
ที่พึงประสงค ์
- เพิ่มเติมข้อ 2 
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 

สร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัย 
   4. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ มา
พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
   5. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีตนเอง และสังคม รวมทั้งส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 
   6. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ          

องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัย 
   4. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ มาพัฒนา
องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
   5. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
ตนเอง และสังคม รวมทั้งส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 
   6. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    160    หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
 1. วิชาชีพครู  46 หน่วยกิต 
 2. วิชาเอกบังคับ  42 หนว่ยกิต 
 3. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  12 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   140    หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 1. วิชาชีพครูบังคับ  25 หน่วยกิต 
 2. วิชาเอกบังคับ  45 หน่วยกิต 
 3. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

-หมวดศึกษาทั่วไป
ปรับเปลีย่นไป
ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
-ลดจ านวนหน่วย
กิตรวมเป็น 140 
หน่วยกิต 
-ลดหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะเป็น 104 
หน่วยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 

 กลุ่มวชิาชีพครู      
 วิชาชีพครูบังคับ   วิชาชีพครูบังคับ   

1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for teacher 
     ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนา
วิชาชีพครู การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตาม
หลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อ
ธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3(2-2-5)  

 

 ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
English for Teachers 
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและการจัดการในช้ันเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง 

3(2-2-5) 
 

 

 

 ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

   1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
Curriculum and Learning Management Science 
     ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
สาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎี สมองกั บการเรี ยนรู้  ทฤษฎี จิ ตวิทยาการเรี ยนรู้ 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษา
เรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 
     หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

3(2-2-5)  

 

 ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
Principle of Learning Management and Classroom 
Management 
     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ัน
เรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ
เรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการ

3(2-2-5) 
 

   ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 



 

~89~ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
จัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Education Information Technology 
     หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

3(2-2-5)
  

   ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

   1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู ้
Innovation and Digital Technology for Learning 
     ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่ อสารการศึ กษาและการเรี ยนรู้  กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

Learning Measurement and Evaluation 
     หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน  การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผล
แบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ 
ระเบี ยบการประเมินผลการเรียน การปฏิบั ติการวัดและ
ประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

   1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 
     ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

3(2-2-5) 
 

เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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   1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

Research and Development for Learning 
Innovation  
     ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ  
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for teacher 
     จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้  และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อ
ความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
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1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้

Research for Learning Development 
     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance 
     หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3(3-0-6) 
 

 

 

 ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 
Academic Camp Management 
     ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
ตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) 
การตรวจสอบ (Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท า
รายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการ
ค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

2(1-2-3)  

 

 ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหาบางส่วนซ้ าซ้อน
กับรายวิชาโครงงาน
และกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร ์

1063004 หลักการบริหารการศึกษา 
Principal of Educational Administration 
     บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการ
บริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
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ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะ
ผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 
     ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะการสอนและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Educational Administration Leadership 
     แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะ
ผู้ น าท างการศึ กษา การคิดอย่ างเป็ นระบบ  การบริห าร
ความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสาร
สารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และ
องค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

   

 

  

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 
Medias Texts Construction 
     การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้  ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
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1043003 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

Statistics for Data Analysis in Education 
     หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิค
ทางสถิติที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การ
เลือกใช้สถิติที่ เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
Guidance and Activities for Student Development 
     ความหมาย  ความส าคัญ และปรัชญ าการแนะแนว   
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภท
ของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวใน
สถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม 
แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

   1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู ้
Psychology for Learning 
     ศึกษา วิ เคราะห์  แก้ปัญหา ประยุกต์ ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมอง
เพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิด
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 
     ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้
พื้นฐานของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ 
การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
สอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบ
สากล 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication of Teachers 
     ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

2(2-0-4) 1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Communicative Thai for Teachers 
     ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และ
เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการ
เรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตน
ให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการ
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 

2(1-2-3) ปรับรหสัวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 

English Language for Communication of Teachers 
     การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลัก
ของการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

2(2-0-4) 1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1  
Communicative English for Teachers 1 
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในสถานการณต์่างๆ 

1(0-2-1) ปรับชื่อวิชา หน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา
ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

   1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2 
Communicative English for Teachers 2 
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการจัดการในช้ันเรียน 

1(0-2-1)  

   1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 
Communicative English for Teachers 3 
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่
ถูกต้องในเชิงวิชาการ 

1(0-2-1)  

1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Chinese Language for Communication of Teachers 
     การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีน
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
Computers for Education 
     ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การ
น าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
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   1102101 คุณธรรม จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ 

Ethics for Professional Teachers 
     ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิก
ในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับคร ูจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับ
ครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

   1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 
Educational Quality Assurance and Community 
Development 
     ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรม
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
ตามบริบทของโรงเรียน 

2(1-2-3) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum  1 
     สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู 
โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
บริหารจัดการในช้ันเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่
เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าท่ีของความเป็นครู 

1(90) 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
Practicum in Teaching Profession Institution 1 
     สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อ
วิชาชีพ รอบรู้บทหน้ าที่ ครูผู้ สอนและครูประจ า ช้ันใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน 
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1(90) ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum  2 
     การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 

1(90) 1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  
Practicum in Teaching Profession Institution 2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 1  
     ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

1(90) ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ



 

~99~ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติ
และการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ  ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่ อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน 
ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง
โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้สื่อและเทคโนโลย ีการวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขา
วิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 

1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 
     การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ เครื่อ งมื อวัดผล  การ
ตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์

6(540) 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบั ติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 2 
     ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

6(540) ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ



 

~100~ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
วิชาชีพ การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
 
 
 
 

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 
     การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่าง
ฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

6(540) 
 

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1  
      ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติ
ตน เป็ นแบ บอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การ
เป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า

6(540) ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 



 

~101~ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
ทางวิชาชีพ น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum  1 
     สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู 
โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
บริหารจัดการในช้ันเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่
เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าท่ีของความเป็นครู 

1(90) 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
Practicum in Teaching Profession Institution 1 
     สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อ
วิชาชีพ รอบรู้บทหน้ าที่ ครูผู้ สอนและครูประจ า ช้ันใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน 
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1(90) ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 



 

~102~ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
 วิชาเอกบังคับ   วิชาเอกบังคับ   
   1192601 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

Technology Digital for Learning Management in 
Mathematics 
     ศึ กษ าเทค โน โลยี ดิ จิ ตั ล  โป รแกรมส า เร็ จ รูป ท าง
คณิ ตศาสตร์  เพื่ อสร้างสื่ อ การเรียนรู้ และประยุกต์ ใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

   1192306 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา Learning 
Management in Mathematics for Primary School 
     ศึ กษ าและวิ เค ราะห์ ห ลั กสู ต รคณิ ตศ าสตร์ ระดั บ
ประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่อง
จ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น
ระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์  ประกอบกับสื่ อการเรียนรู้ที่ หลากหลาย 
ออกแบบการวัดและประเมินผล  สอดแทรกค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติการสอนคณิ ตศาสตร์  ใน
ระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

   1192307 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Problem Solving in Mathematics 
     ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางคณิตสาสตร์ ขั้นตอน
กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้และ

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 



 

~103~ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
การประเมินผลการแก้ ปัญ หาและการตั้ งปัญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์  และการประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   1192401 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
English for Learning Management in Mathematics 
     สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึ ก
ปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อน าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

   1192602 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
Learning Management in STEM Education 
          สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาตามแนวทาง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการก าหนด
ปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ข้ันออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้น
ทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และขั้นน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนา นวัตกรรม การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้าง
แผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผล 
การเรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลบั (feedback) ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะ
การคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อ
ค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่ 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
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   1193201 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  

Research in Mathematics Education 
     ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการท าวิจัยและ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการ
วิจัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

   1193301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
Learning Management in Mathematics for 
Secondary School 
          ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิ ตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะ
เป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และ
เทคนิ คก ารจั ดก าร เรี ย น รู้ โดยสอดแทรกทั กษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผล สอดแทรก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

   1193302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
Learning Management in Mathematics for High 
School 
     ศึ กษาและวิ เค ราะห์ หลั กสู ต รคณิ ตศาสตร์ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความ
น่าจะเป็น และแคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้
วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผล 
สอดแทรกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติการสอน
คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   1193303 การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
Learning Management in Mathematical Skills and 
Processes  
     ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการ
และวิธีการของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การ
จัดการเรียนรู้ ที่ เน้ นของทั กษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และการประเมินผลของทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

   4091402 แคลคูลัส 1 
Calculus 1 
     ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ 
หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ หรือการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

   4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์ 
Computational Science for Mathematics 
     เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การ
แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ 

3(3-0-6) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 



 

~106~ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
หรือใช้สัญลักษณ์  ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 

(หลักสูตร 4 ปี) 

   4093303 วิยุตคณิต 
Discrete Mathematics 
     หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ 
ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพิ่มเข้า -ตัดออก หลักการรัง
นกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและการสร้างฟังก์ชัน  
วงจรเชิงวิธีจัดหมู่ออโตมาตา  ระบบเชิงพีชคณิต  โพเซตและ
แลตทิช หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1191401 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1     
English for Teaching Mathematics in School 1 
     ค าศัพท์ ประโยค และโครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

1(1-0-2)  

 

 ตัดออก 

1191402 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2 
English for Teaching Mathematics in School 2 
   การฟัง การพูด ค าศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1(1-0-2)    ตัดออก 

1191403 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3 
English for Teaching Mathematics in School 3 
     การอ่าน การแปล และการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1(1-0-2)    ตัดออก 

1192301 การเรียนการสอนจ านวนและการด าเนินการระดับโรงเรียน 
Teaching and Learning Numbers and Operations in 
School 
     การออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด

3(2-2-5)    ตัดออก 
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ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน มีความเข้าใจในระบบ
จ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน 
อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน  การใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง  การวัดประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน และการสื่อสารโดย
ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ 

1192302 การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน 
Teaching and Learning Measurement in School 
     การออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตร
และความจุ เงินและ เวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  
การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้ เรียนและการสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวัด 

3(2-2-5)    ตัดออก 

1192303 การเรียนการสอนเรขาคณิตระดับโรงเรียน 
Teaching and Learning Geometry in School 
     การออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ 
สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎี
บททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน       
การสะท้อน การหมุน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 
และการสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรขาคณิต 

3(2-2-5)    ตัดออก 

1192304 การเรียนการสอนพีชคณิตระดับโรงเรียน 
Teaching and Learning Algebra in School 
     การออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต

3(2-2-5)    ตัดออก 
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และการด าเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบ
อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิต 
อนุกรมเรขาคณิต การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน และ
การสื่อสารโดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพีชคณิต 

1192305 การเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นระดับ
โรงเรียน 
Teaching and Learning Data Analysis and Probability 
in School 
     การออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดประเด็น การ
เขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การ
วิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความ
น่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการ
อธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน และการ
สื่อสารโดยใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

3(2-2-5)    ตัดออก 

1194701 โครงงานคณติศาสตรร์ะดับโรงเรียน 
Mathematics Projects in School 
     หลักการ วิธีการจัดท าโครงงาน การวางแผน การฝึกปฏิบัติ 
การน าเสนอ และการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน บทบาทผู้สอนและผู้เรียนโครงงาน โดยใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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4091201 หลักการคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 
     ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศ าสตร์  จ านวนจริง 
ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (เน้น
วิธีการพิสูจน)์ 

3(3-0-6) 4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principle of Mathematics 
     ธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เชิง
สัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์ โดยใช้ตัวแบบการพิสูจน์  
เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาใหม่และ
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
Calculus and Analytic Geometry 1 
     เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง  วงกลมและภาคตัดกรวย 
ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์และหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล
เบื้องต้น   

3(3-0-6)    ตัดออก 

4092201 ระบบจ านวน 
Number System 
     การสร้างระบบจ านวน จ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็มต่างๆ 
ของจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ จ านวนจริง จ านวนเชิงซ้อน   

3(3-0-6) 4091203 ระบบจ านวน 
Number System 
      ที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ 
จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง 
และจ านวนเชิงซ้อน หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(3-0-6)  ปรับรหสัวิชา เนื้อหา
และหัวข้อให้สอดคล้อง
กับ มคอ. 1 

4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
Calculus and Analytic Geometry 2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1  
     พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจ ากัดเขต เทคนิค
การอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัลจ ากัดเขต อนุพันธ์ และ
อินทิกรัลของฟั งก์ ชันในพิกัดเชิงขั้ ว อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ 

3(3-0-6)   
 

 ตัดออก 
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หลักเกณฑ์โลปิตาล ล าดับและอนุกรม อนุกรมก าลัง   

4092501 เรขาคณิตเบ้ืองต้น 
Introduction to Geometry 
     ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตของยุค
ลิค โดยใช้แนวทางอื่น วิเคราะห์เนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใช้
ระบบสัจพจน์ การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิค 

3(3-0-6) 4092501 เรขาคณิตเบ้ืองต้น 
Introduction to Geometry 
     ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิต
ของยุคลิด เรขาคณิตการแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอก
ระบบยุคลิด หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) ย้ายไปอยู่วิชาเอกเลือก 
ปรับปรุงให้มีเนื้อหา 
และหัวข้อท่ีสอดคล้อง
กับ มคอ. 1 

4092601 พีชคณิตเชิงเส้น  1 
Linear Algebra for Applied Statistics 1 
     เวคเตอร์ เวคเตอร์สเปช ฐาน มิติ การแปลงเชิงเส้น เมตริกซ์
และการด าเนินการบนเมตริกซ์ เมตริกซ์ชนิดพิเศษ การหาอิน
เวอร์ส การเจนเนอรัลไลซ์อินเวอรส์ของเมตริกซ์ความคล้ายของแค
โนนิคัลฟอร์มสมมูลเชิงวิธีจัดหมู่ 

3(3-0-6) 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 
     เมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการ
ขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิง
เส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ หรือการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) ย้ายไปอยู่วิชาเอกเลือก 
ปรับชื่อวิชาใหม่และ
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 

4093301 พีชคณิตนามธรรม  1                               
Abstract  Algebra  1 
     กลุ่ม กลุ่มย่อย กลุ่มวัฎจักร กลุ่มวิธีเรียงสับเปลี่ยน สาทิส
สัณฐาน สมสัณฐาน อัตสัณฐาน กลุ่มย่อยปกติ ทฤษฎีบทเคย์เลย์  
กลุ่มผลหาร วง อินทิกรัลโดเมน สนาม 

3(3-0-6) 4093301 พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 
     การด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียง
สับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์ หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) ย้ายไปอยู่วิชาเอกเลือก 
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 

1194301 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Mathematics Teaching in Elementary School 
     การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
การวิเคราะห์หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนทางคณิตศาสตร์ การ
ผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การ
วัดผลและประเมินผลการการสอนคณิตศาสตร์ โดยสอดคล้องกับ

3(2-2-5)    ตัดออก 
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หลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

1194302 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
Mathematics Teaching in High School 
     การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
การวิเคราะห์หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนทางคณิตศาสตร์ การ
ผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การ
วัดผลและประเมินผลการสอนคณิตศาสตร์การจัดท าโครงการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้และทดลองสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษา 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  
Mathematical Analysis 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลัส และเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 
     ระบบจ านวนจริงและระบบจ านวนเชิงซ้อน  ลิมิต  ความ
ต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทิกรัล 

3(3-0-6) 4093403 การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4092402 แคลคูลัส 2 
      ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับ
ของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และ
ปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง หรือการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) ย้ายไปอยู่วิชาเอกเลือก 
ปรับรหสัวิชาและ
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Probability and Statistics 
     ความน่าจะเป็น  การแปรสุ่ม (Random variable) การแจก
แจงความน่าจะเป็น (Probability distribution) การคาดคะเน
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical expectation) การแจกแจง
ค่าที่ได้จากตัวอย่าง (Sampling distribution) หลักการประมาณ 
(Estimation)  การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) 

3(3-0-6) 4111201 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
Probability and Statistics 
       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่ ม  การแจกแจงความน่ าจะเป็นแบบไม่ ต่อ เนื่ องและ
แบบต่อเนื่อง และการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณ
ค่า ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคส
แควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ หรือการประยุกต์ใช้ในการ

3(3-0-6)  ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา ให้มี
เนื้อหา และหัวข้อท่ี
สอดคล้องกับ มคอ. 1 
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จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 วิชาเอกเลือก   วิชาเอกเลือก   
   1192311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

Measurement and Evaluation in Mathematics 
     ศึกษาเกี่ ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและ
ประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับ
การประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือ
และการให้คะแนน การน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

   1193211 สถิติเพ่ือการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Statistics for Research in Mathematics Education 
     ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
สัดส่วน การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มและ
มากกว่า และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในการท า
วิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตร 4 ปี) 

   1193711 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  
Mathematical Activities 
     ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
การออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์อันประกอบไปด้วย 
ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอื่นๆ ที่

3(2-2-5) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์  
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ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งออกแบบการวัดและการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(หลักสูตร 4 ปี) 

   4092402 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 
     ล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า 
อนุกรมก าลัง ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญเบื้องต้น หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) เพิ่มเตมิรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1191911 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
History and Development of Mathematics 
     ประวัติ ผลงาน แนวคิด วิวัฒนาการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
ระบบจ านวน เรขาคณิต พีชคณิต และการวัด รวมทั้งผลงานที่
ส าคัญของนักคณิตศาสตร์ที่มีช่ือเสียง 

3(3-0-6) 1191811 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
History and Development of Mathematics     
     ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนัก
คณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน ตัวเลข เรขาคณิต 
พี ชคณิ ต  การวัด  สถิ ติ และความน่ าจะ เป็ น  ป ระวัติ
คณิตศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัย
ศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาการของเครื่องมือที่
ใช้ในการคิดค านวณต่างๆ  เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2(1-2-3) ปรับรหสัวิชา หน่วยกิต 
และปรับปรุงให้มีเนื้อหา
และหัวข้อท่ีสอด 
คล้องกับ มคอ. 1 

1193711 การจัดค่ายคณิตศาสตร์ 
Mathematics Camp 
     แนวคิด หลักการเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ออกแบบ
กิจกรรม ทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ และการ
ประเมินโครงการฝึกปฏิบัติการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา 
และเขียนรายงานการด าเนินงาน 

3(2-2–5) 1193711 การจัดค่ายคณิตศาสตร์ 
Mathematics Camp 
         ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการเขียนโครงการค่าย
คณิตศาสตร์ ออกแบบกิจกรรม ทั้งกิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมนันทนาการ การประเมินโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
การฝึกปฏิบัติการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา และการ
เขียนรายงานผลการด าเนินงาน 

3(2-2–5) ย้ายไปวิชาเอกบังคับให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของคณะและโปรแกรม
วิชาปรับปรุงให้มีเนื้อหา
และหัวข้อท่ีสอด 
คล้องกับ มคอ. 1 
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1193712 เกมคณิตศาสตร์ 

Mathematical Games 
     แนวคิด หลักการ การออกแบบ การสร้าง และการใช้เกมใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(2-2–5)    ตัดออก 

1194011 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
Statistics for Research Education 
     ความหมาย ประเภทของสถิติ ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐาน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
แบบทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอย 
การประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 

1194012 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจิัยด้านการศึกษา 
Programming Application for Statistics and Research 
Education 
     การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณเกี่ยวกับคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการหาค่าความถี่ 
ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว 

3(2-2-5)    ตัดออก 

1194311 การสืบค้นทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 
Inquiring in Mathematics Education 
     การค้นคว้าองค์ความรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย แล้วน ามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์ พร้อมรับการประเมินจาก
เพื่อนและผู้สอน 
 

3(2-2–5)    ตัดออก 
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1194312 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 

Seminar in Mathematics Education 
     การค้นคว้าเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ที่ เป็นปัญหา ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอวิธีการ
แก้ไข เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้จริงต่อไป 

3(2-2–5) 1194301 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Seminar in Mathematics Education 
     ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับ
องค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

1(0-2-1)  ปรับหน่วยกิตและ
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 

4091102 คณิตศาสตร์  2 
Mathematics  2 
     โครงสร้างของคณิตศาสตร์  ฟังก์ชันและกราฟ  วิธีอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ จ านวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง
และภาคตัดกรวย 

2(2-0-4)    ตัดออก 

4091202 พีชคณิตระดับวิทยาลัย 
College  Algebra 
     เศษส่วนย่อย  ฟังก์ชันเลขช้ีก าลัง  ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชัน
พหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก  
สมการพหุนาม  ล าดับและอนุกรม  ทฤษฎีบทพหุนาม เมทริกซ์  
ตัวก าหนด และการประยุกต์ในการแก้สมการเชิงเส้น 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Mathematics  for  Computer 
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ระบบเลขฐานต่างๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดี
เทอร์ มิแนนต์  พีชคณิตบลูีน 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 
Introduction  to  Mathematical  Modelling 
     ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อ
การแก้ปัญหาด้านต่างๆ  โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การ
ก าหนดนัยทั่วไป  การตรวจสอบนัยทั่วไป  การสรุปเป็นตัวแบบ 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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การแปลความหมายของค าตอบ 

4092602 พีชคณิตเชิงเส้น  2 
Linear  Algebra  for  Applied  Statistics  2 
     เมตริกซ์ การเปลี่ยนฟอร์มของเมตริกซ์ซึ่งไม่ใช่เมตริกซ์เอก
ฐานเป็นเมตริกซ์สามเหลี่ยมและเมตริกซ์เฉียง ทฤษฎีบทของค่าไอ
แกน  และเวคเตอร์ไอแกน การใช้เมตริกซ์ เวคเตอร์สเปชนาม
ธรรม ฟังก์ชันของเมตริกซ์ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4093101 ประวัติคณิตศาสตร์ 
History  of  Mathematics 
     คณิตศาสตร์ว่าด้วยระบบจ านวนของชาติต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อน
ศตวรรษที่  17  ปรัชญาคณิตศาสตร์และแนวคิดบางประการ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ปัจจุบัน ให้ศึกษาถึงประวัติและผลงานเด่นๆ 
ของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ตลอดจนให้ทราบความเป็นมาของ
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4093201 ทฤษฎีเซต 
Set Theory 
     การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการ
เลือก  เซตอันดับ จ านวนเชิงการนับ จ านวนเชิงอันดับที่ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4093302 การสร้างต้นแบบและการจ าลองสถานการณ์ 
Modeling and Simulation 
     การสร้างและการวิเคราะห์ต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่ 
เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การสร้างรูปแบบและ
ต้นแบบของปัญหา การหาค าตอบของปัญหา การจ าลอง
สถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

Discrete Mathematics 
     การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทน
กราฟด้วยเมตริกซ์ ต้นไม้และการแยกจ าพวกข่ายงานพีชคณิตบลูนี
และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาตา ไวยกรณ์และภาษา ระบบเชิง
พีชคณิต โพเซตและแลตทิช 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 
Calculus and Analytic Geometry 3 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 
     เวคเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ว่าด้วย
เส้นตรง ระนาบโค้งและผิว อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองช้ัน 
อินทิกรัลสามชั้น และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ 

3(3-0-6) 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 
Calculus  and  Analytic  Geometry 3 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4092402 แคลคูลัส 2 
     ปริภูมิยูคลิค อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดการหา
ปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว และ
ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

3(3–0–6) ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 

มคอ. 1 

4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ  
Ordinary Differential Equations 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 
     ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพันธ์  สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับหนึ่งและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n 
ทั่วไป ระบบสมการเชิงอนุพันธ์การแปลงลาปลาซ 

3(3-0-6) 4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ  
Ordinary Differential Equations 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4092402 แคลคูลัส 2 
     สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
สอง  สมการเชิงอนุพันธ์ อันดับสูงและการประยุกต์  สมการ
เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์  อนุกรมฟู
เรียร์  ปัญหาค่าขอบ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

3(3-0-6) ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 

4093501 รากฐานเรขาคณิต 
Foundation  of  Geometry 
     เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค  พัฒนาเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา 
พัฒนาการเรขาคณิตเชิงวงรี  พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม 
พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ในแง่ระบบสัจพจน์ 

3(3-0-6)    ตัดออก 



 

~118~ 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
4093604 ก าหนดการเชิงเส้น 

Linear Programming 
     พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับก าหนดการเชิงเส้น ปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น  ผลเฉลยโดยกราฟ  ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์
ปัญหาคู่เสมอกัน สภาพเสื่อมคลาย ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม 
การประยุกต์ของก าหนดการเชิงเส้นกับปัญหาต่าง ๆ  

3(3-0-6)    ตัดออก 

4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย 
Actuarial Mathematic 
     ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการ
ประกันภัย การประกันและการประกันภัยอื่นๆ ความน่าจะเป็น
ของการมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย  
ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณค่าประกันแบบต่าง ๆ เงิน
ส ารองประกันชีวิต 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4093606 ทฤษฎีเกม 
Game Theory 
     นิยาม ยุทธวิธี สมดุล เกมผลบวกเป็นศูนย์ รูปแบบปกติ 
ทฤษฎีมินิแมกซ์ ยุทธวิธีที่ดีที่สุด เกมสมมาตร การใช้โปรแกรมเชิง
เส้น ทฤษฎียูทิลิตี้ เกม n - คน เกมในรูปแบบท่ีกว้างขึ้น 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4093607 คณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
Mathematics  of  Physical  Science 
     ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์  ปริพันธ์ จ ากัดเขต และไม่จ ากัดเขต การ
ประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต การแปลงลาปลาซ สมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์ 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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4093608 ทฤษฎีดอกเบี้ย 

Theory of Interests 
     ดอกเบี้ยคงต้น  ดอกเบี้ยทบต้น  ส่วนลดและดอกเบี้ย ค่าราย
ปี ค่ารายงวด ส่วนประกอบค่ารายปี  ตารางเงินผ่อนและกองทุน
สะสม  อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง อัตราส่วนลดที่เป็นจริง อัตรา
ดอกเบี้ยจากการลงทุน หุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ การช าระหนี้
แบบต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ด้าน
การเงิน 

3(3-0-6)    ตัดออก 

1193611 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 
Programming Package for Mathematics 
     การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ โดย
ยกตัวอย่างในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงการสร้าง
โปรแกรมโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปนั้น ๆ เพื่อหาผลเฉลยของ
ปัญหา 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4093708 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 
Programming Package for Mathematics 
     การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ โดย
ยกตัวอย่างในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงการสร้าง
โปรแกรมโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปนั้น ๆ เพื่อหาผลเฉลยของ
ปัญหา    

3(2-2-5)    ตัดออก 

4093803 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา 
Mathematics  and  Problem-Solving 
     ศึกษา ค้นคว้า หลักการ และทฤษฏีต่างๆ  ที่สามารถน ามาใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของปัญหากับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย รับ
การประเมินจากความรู้ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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4093804 คณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ 

Mathematics for Excellence 
     ค้นคว้า และฝึกทักษะการใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
กับการแก้ โจทย์ปัญหาที่สลับซับซ้อนของข้อสอบต่างๆ  ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4093805 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์ 
Inquiring  in  Mathematics 
     ศึกษาสาระทางคณิตศาสตร์จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
น าเสนอความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยน  วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย 
รับการประเมินจากเพื่อนและผู้สอน  

3(2-2-5)    ตัดออก 

4093806 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
Mathematics Developing Quality of Life 
     เลือกหัวข้อ คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ศึกษามากที่สุด  
ยกตัวอย่างสถานการณ์ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ร่วมอภิปราย
และน าเสนอ  น าไปประยุกต์ใช้กับสภาพชีวิตจริง เช่น ก าไร 
ดอกเบี้ย การซื้อ การขาย เงินสด  เงินผ่อน  การตัดสินใจเลือก
ทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุด  น าเสนอผลการศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4094201 ทฤษฎีจ านวน  
Theory of Numbers 
     การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ  สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง
ก าลั งสอง  สมการไดโอแฟนไทน์   ฟั งก์ ชันของออยเลอร์ 
สัญลักษณ์ของเลอจองค์  บทตั้งของเกาส์  สัญลักษณ์ของยาโคบี 

3(3-0-6) 4093202 ทฤษฎีจ านวน 
Theory of Numbers 
     ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วม
มาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต สมภาค 
สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชาและ
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ  
มคอ. 1 
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4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 

Mathematical Logic 
     โครงสร้างคณิตศาสตร์ กฏแห่งการอ้างอิง ความสมเหตุสมผล  
การพิสูจน์ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094301 พีชคณิตนามธรรม  2 
Abstract  Algebra  2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4093301พีชคณิตนามธรรม1   
     ทฤษฎีบทของซิโลว์ วง อุดมคติ โดเมนแบบยุคลิค วงพหุนาม 
สนาม สนามภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัวส์ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094302 แลตทิซเบ้ืองต้น 
Introduction to Lattices 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :4093301 พีชคณิตนามธรรม 1  
     โพเซต แลคทิซ แลตทิซบริบูรณ์ แลตทิซย่อย ไอดีล ไอดีลมุข
ส าคัญไอดีลเฉพาะ แลตทิซที่มีส่วนเติมเต็ม แลตทิซผลหาร แลตทิ
ซมอดุลาร์ แลตทิซแจกแจงพีชคณิตบูลีน 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094303 ทฤษฎีสมการ 
Theory of Equations 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 
     สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ 
สมการก าลังสอง  สมการก าลังสาม  สมการก าลังสี่ การประมาณ
รากสมการ 

3(3-0-6) 4093304 ทฤษฎีสมการ 
Theory of Equations 
     พหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของ
เทย์เลอร์ สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและ
สัมประสิทธิ์ สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ 
รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก หรือการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) ปรับรหสัวิชาและ
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
 มคอ. 1 

4094401 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย 
Partial  Differential  Equations 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093401  แคลคูลัส และเรขาคณิต
วิเคราะห์ 3 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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     4093402  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
หนึ่ง   
     สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองสมการเชิงอนุพันธ์เชิงวงรี 
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิงอนุพันธ์เชิง
พาราโบลา  อินทิกรัลของอนุพันธ์ 

4094402 แคลคูลัสชั้นสูง 
Advanced Calculus 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093401  แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 3  
     ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันของตัว
แปรหลายตัวอินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามผิว การทดสอบการลู่
เข้าของอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094403 การวิเคราะห์เวคเตอร์ 
Vector  Analysis 
     พีชคณิตของเวคเตอร์  อนุพันธ์ของเวคเตอร์  อินทิกรัลของ
เวคเตอร์  พิกัดเชิงเส้นโค้ง และการวิเคราะห์เทนเซอร์ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094405 การวิเคราะห์จ านวนจริงเบื้องต้น   
Introduction to Real Analysis 
     ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง  ล าดับและ
อนุกรมของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ มันน์
อินทิกรัล 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094406 ตัวแปรเชิงซ้อน 
Complex Variables 
     ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน  ฟังก์ชันวิเคราะห์  ฟังก์ชันมูลฐาน  
อนุพันธ์ อินทิกรัล  ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชันตกค้าง  การส่ง
คงแบบ 

3(3-0-6) 4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน 
Complex Variables 
     ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ลิมิต ความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ สมการโคชี-รีมันน์ ฟังก์ชันมูลฐาน 
ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทโคชี สูตรปริพันธ์และอนุพันธ์ การ

3(3-0-6) ปรับรหสัวิชาและ
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 
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ลู่เข้าเอกรูป อนุกรมเทลอร์และอนุกรมลอเรนต์ แคลคูลัสของ
ส่วนตกค้างและการประยุกต์ในการประเมินค่าของปริพันธ์จริง 
การส่งคงแบบเบื้องต้น 

4094407 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
Numerical Method 
     การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด ผลต่างจ ากัด การประมาณค่าในช่วง
ก าลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิง
ตัวเลขโดยสูตรนิวตัน -โคตัส และกรณีเฉพาะของสูตรนี้ ผลรวม
อนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิต และสมการเชิง
อนุพันธ ์

3(3-0-6) 4093405 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
Numerical Method 
     การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การ
ประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด 
อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงอนุพนัธ์ 

3(3-0-6) ปรับรหสัวิชาและ
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและ
หัวข้อท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 

4094408 การวิเคราะห์จ านวนจริง 1 
Real  Analysis  1 
     จ านวนจริง  ส่วนตัดเดเดคินด์ เซตปิด เซตเปิด ปริภูมิเมทริกซ์ 
เซตสมบูรณ์ เซตของ โบเรล ฟังก์ชันต่อเนื่องบนปริภูมิเมทริกซ์ 
ความติดต่อความสมบูรณ์ ความปกคลุมแน่น 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094409 การวิเคราะห์จ านวนจริง 2 
Real  Analysis  2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4094408 การวิเคราะห์จ านวนจริง  
1 
     ทฤษฎีเมเซอร์พื้นฐาน เลอเบส์กเมเซอร์ รีมันน์อินทิกัรัล เลอ
เบ์กอินทิกรัล ทฤษฎีเมเซอร์ทั่วไป เมเซอร์และเอาเตอร์ เมเซอร์ 
ปริภูมิต่างๆ เช่น ปริภูมิบานาค ปริภูมิเชิงเส้น ปริภูมิเมเซอร์ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094410 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 
Complex  Analysis  1 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 3 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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     จ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต  ทฤษฎีบทของ
โคชี  สูตรอินทิกรัลของโคชี อนุกรมของเทเลอร์ และอนุกรม
ของโลรองต์ ส่วนตกค้าง การส่งคงแบบและการประยุกต์ 

4094411 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2 
Complex  Analysis  2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4094410  
การวเิคราะห์เชิงซ้อน  1  
     ฟังก์ชันวิเคราะห์  อนุกรมก าลัง  การแปลงเมอบิอุส  การ
อินทิเกรตเชิงซ้อน  ทฤษฎีโคชี  สูตรของโคชีอินทิกรัล 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 
Non-Euclidean  Geometry 
     เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค  เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา 
เรขาคณิตเชิงวงรี  เรขาคณิตทรงกลม ความคล้องจองของ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 
Projective  Geometry 
     การเกิดจุดและเส้น ภาวะคู่กัน ภาวะเชิงภาพฉาย อัตราส่วน
ไขว้ ทฤษฎีบทของเดซาร์กส์และปัปปุส เอกพันธ์ พิกัดแบบจุด 
พิกัดแบบเส้น โฟกัสของภาคตัดกรวย  สิ่งหุ้มผิวโค้งก าลังสอง ภาพ
ฉายของเส้น 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 
Differential  Geometry 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 3 4093402 สมการอนุพันธ์สามัญ  
     ทฤษฎีของเส้นโค้งและผิว  โดยวิธีการเชิงอนุพันธ์ 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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4094504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น  

Introduction to Graph Theory 
     บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟวิถี ต้นไม้ 
กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน 
การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ และการไหลของข่ายงาน 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น   
Introduction to Topology 
     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจ านวน
จริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและ
ความเชื่อมโยง 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094603 ทฤษฎีรหัส 
Coding Theory 
     รหัส ความคลาดเคลื่อนและอัตราเร็วของข่าวสาร  ความ
เชื่อถือได้ พีชคณิตบนรหัส รหัสเชิงเส้น การใช้เมทริกซ์ในรหัสเชิง
เส้น แมกซิมัมไลลิฮูดส าหรับรหัสเชิงเส้น ขอบเขตของรหัส รหัส
สมบูรณ์ รหัสชามมิง รหัสขยายรหัสโกเลย์  รหัสไซคลิก 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต์ 
Optimization Theory  and  Applications 
     วิธีพื้นฐานในออพทิไมเซชันของฟังก์ชันตัวแปรตัวเดียวและตัว
แปรหลายตัว ทฤษฎี และเทคนิคการแก้ปัญหาในโปรแกรมเชิงเส้น 
และโปรแกรมไม่เชิงเส้น ตัวอย่างออพทิไมเซชันและการประยุกต์ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

 
 

ทฤษฎีการควบคุม 
Control Theory 
     ทฤษฎีที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกลศาสตร์
ระบบเคมี และระบบไฟฟ้า การจ าลองเลียนแบบระบบเหล่านี้ 
เทคนิคการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงระบบ การวิเคราะห์

3(3-0-6)    ตัดออก 
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เสถียรภาพ ผลตอบสนองความถี่  

4094606 ทฤษฎีสนิค้าคงคลัง 
Inventory  Theory 
     แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น ต้นทุนคอน
เวกซ์ และคอนเคฟ อัลกอลิทึม การวางแผน การวิเคราะห์แบบฮ
อริซ แบบจ าลองสินค้าคงคลังโดยใช้ความน่าจะเป็น แบบจ าลอง
สถิติ แบบจ าลองปริมาณการสั่งแบบจ าลอง ทบทวนต่อเนื่อง
อย่างสโตแคสติค 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์ 
Seminar  in  Mathematics 
     สัมมนาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์
ผู้สอน 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4111101 หลักสถิต ิ
Principles of Statistics  
     ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลัก
เบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความน่าจะ
เป็นแบบทวินาม  แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจก
แจงค่าที่ ได้จากตัวอย่างหลักการประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ วิชา
นี้เน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของวิธีการให้เหมาะสมกับแต่
ละวิชาเอก 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4112101 สถิติวิเคราะห์ 1 
Statistical  Analysis 1 
     ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความ

3(3-0-6)    ตัดออก 
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น่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การแจก
แจงแบบทวินาม แบบปัวส์ซอง และแบบปกติ  ทฤษฎี ตัวอย่างสุ่ม  
การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมุติฐาน  เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และความ
แปรปรวนของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 

4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
Statistical  Analysis 2  
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  
     การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ 
การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพันธ์แบบธรรมดา สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องต้น อนุกรม
เวลาเบื้องต้น และเลขดรรชนี 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Probability and Statistics 
     ความน่าจะเป็น  การแปรสุ่ม (Random variable) การแจก
แจงความน่าจะเป็น (Probability distribution) การคาดคะเน
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical expectation) การแจกแจง
ค่าที่ได้จากตัวอย่าง (Sampling distribution) หลักการประมาณ 
(Estimation)  การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์  1 
Mathematical  Statistics 1 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  
     การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ 
การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความ

3(3-0-6)    ตัดออก 
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แปรปรวนทางเดียวและสองทาง  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพันธ์แบบธรรมดา สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องต้น อนุกรม
เวลาเบื้องต้น และเลขดรรชนี 

4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร์  2 
Mathematical  Statistics 2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4092401  แคลคูลัส และเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 
     ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
ค่าคาดหมายของ ตัวแปรสุ่ม โมเมนต์และฟังก์ชันท่ีให้โมเมนต์ การ
แจกแจงหนึ่งตัวแปรที่ส าคัญ  การแจกแจงร่วมและการแจกแจง
ทางเดียว  การแจกแจงที่มีเง่ือนไขและตัวแปรสุ่มอิสระ  ความ
แปรปรวนร่วม โมเมนต์ร่วมและฟังก์ชันที่ได้โมเมนต์ร่วม ค่า
คาดหมายที่มีเงื่อนไข การแจกแจงหลายตัวแปรที่ส าคัญ  ฟังก์ชัน
ของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม และการแจกแจงของตัวสถิติ กฎ
ของเลขจ านวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistics  for  Research 
     ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็นตัวแปร
สุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ  ประชากรและการ
สุ่มตัวอย่าง  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  หลักการ
ประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐานการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
และสองทาง 
 
 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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4113302 สถิตินอนพาราเมตริก 

Nonparametric  Statistics 
     รายวิชาทีต้องเรียนก่อน :4112102  สถิติวิเคราะห์ 2 
     การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี  การทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆ  โดยสถิติที่ ไม่อิงพารามิเตอร์ของ
ประชากรหนึ่งกลุ่ม  สองกลุ่มและหลายกลุ่ม  การทดสอบความ
สุ่ม และสหสัมพันธ์แบบนอนพาราเมตริก 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4113501 การวิจัยด าเนินงาน  1 
Operation  Research  1 
     ตัวแบบการวิจัยด าเนินงาน  ก าหนดการเชิงเส้น  ปัญหาคู่กัน 
(Duality)  การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง  ปัญหาการจัด
งาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4113502 การวิจัยด าเนินงาน  2 
Operation  Research  2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4113501  การวิจัยด าเนินงาน  1 
     การวิเคราะห์ข่ายงาน CPM และ PERT ตัวแบบสินค้าคงคลัง 
ตัวแบบแถวคอย การจ าลองแบบปัญหา และก าหนดการไดนามิค. 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4113504 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น 
Introduction to Operational Research 
     หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ คิว 
ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะห์ข่ายงาน และ
การเขียนโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น 
 
 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1 

Theory  of  Probability  1 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4092401  แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 
     ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและเวกเตอร์สุม่ โมเมนต์ของ
ตัวแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม  ฟังก์ ชันก่อก าเนิด (Generating 
function) แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ า ะ  (Characteristic 
function) การแปลงตัวแปรและผลประสาน (Convolution) การ
ลู่เข้าในเชิงความน่าจะเป็น การลู่เข้าในเชิงการแจกแจง กฎของ
เลขจ านวนมากและทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4114202 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  2 
Theory  of  Probability  2 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4114201  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1 
     กระบวนการเชิงสุ่ม  กระบวนการปัวส์ซอง  กระบวนการปรับ
ใหม่ (Renewal Process) ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์สเปคตรลั 
กระบวนการแบบเกาส์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา กระบวนการไว
เนอร์และเลวี กระบวนการมาร์คอฟ การพยากรณ์เชิงสุ่มและ
กระบวนการแตกสาขา 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4114203 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
Decision  Theory 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4112202  สถิติเชิงคณิตศาสตร์  2 
     ตั วแบบการตั ดสิ น ใจ   ฟั งก์ ชันการตั ดสิน ใจ   ฟั งก์ ชัน
อรรถประโยชน์และฟังก์ชันค่าสูญเสีย  ค่าคาดหมายและฟังก์ชัน
การเสี่ยง  ทฤษฎีมินิแมกซ์  ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์ ทฤษฎี
ระนาบมิติเกิน การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตัดสินใจ  และการ
เรียงล าดับและการเลือกในรูปการตัดสินใจ 

3(3-0-6)    ตัดออก 
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4114301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

Statistical  Quality  Control 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :4112101  สถิติวิเคราะห์ 1 
     หลักการของการควบคุมคุณภาพ  การสร้างคุณภาพ แผนภูมิ
ควบคุม ลักษณะแผนภูมิควบคุมตัวแป  เทคนิคการควบคุม
คุณภาพอื่นๆ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับลักษณะ การสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการยอมรับตัวแปร วิธีสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับอ่ืนๆ 
และระบบควบคุมคุณภาพ ISO 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4114308 วิธีวิจัยเบื้องต้น 
Principles of  Research 
     การวางแผนการวิจัยและวิธีการวิจัยเบื้องต้น วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีเก็บรวบรวม ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานข้อมูล และผลการวิจัย 

3(3-0-6)    ตัดออก 

4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจิัย 
Programming Application for Statistics and Research  
     การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณเกี่ยวกับค่าร้อยละ 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบ
สมมุ ติ ฐาน เกี่ ย วกับค่ า เฉลี่ ยสองกลุ่ ม  ค่ าสั ดส่ วน  การวัด
ความสัมพันธ์ การวัดความเช่ือมั่น และเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบนอนพารา
เมตริก เช่น ไดสแควร์  
 
 
 
 
 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี
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ให้ เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ค   
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้อบั งคับ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่ วนที่ ขั ดหรือแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง  70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไมน่ับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด 
ภาคเรียน 
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   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น 
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง 
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น 
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูต รปริญญาตรี(หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 



 

~139~ 
 

  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
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    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3 .60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 



 

~141~ 
 

   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน  17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21  การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
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 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน 
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย 

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  2614/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  ของคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มวิชาชีพครูและศึกษาทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์      
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง 
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
  2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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 4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 7. สาขาวิชาพลศึกษา 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 9. สาขาวิชาภาษาไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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10. สาขาวิชาภาษาจีน 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคณุวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

11. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
12. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองคก์รวิชาชีพ 
    แขนงดนตรีสากล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
13. สาขาวิชาเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
14. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย คันช่างทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    อาจารย์นาตยา ไทพาณิชย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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15. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคณุวุฒิ 

    รอ้งศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  28 ธันวาคม 2561 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ 0285/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  ขอคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ดังมีรายนามต่อไปนี้  
  1. กลุ่มวิชาชีพครูและศึกษาทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    
      อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน 
      รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา     
      ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
      อาจารย์ประจ าสาขาบริหารการศึกษา      
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพิพัฒน์ รักพรมงคล   
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล   
      ดร.ประจ า ขวัญมั่น      
      อาจารย์ประจ าสาขาจิตวิทยา 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
      อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
      อาจารย์มนตรี หลินภู 
      อาจารย์ประจ าสาขาวิจัยและการวัดผลประเมินผล 
      ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
      ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
      อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาน 
      อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
      อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
      ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
      ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
      อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
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      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง       
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     
    ผู้ใช้บัณฑิต 
    ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง        
    ศิษย์เก่า 
    ดร.สามารถ กมขุนทด                     

  2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางอนุศรา  อุดทะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล   ศิษย์เก่า 
     นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ   ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวพิไลพร สุภาพันธ์    ศิษย์ปัจจุบัน  
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ขัยมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

     นางสาววิสากุล กองทองนอก    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสิทธิกร ศรีโยธา     ศิษย์เก่า 
     นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอารียา  โฉมหน่าย    ศิษย์ปัจจุบัน 
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 4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์โกมินทร์ บุญชู     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางพรนภัส  เรืองเวช      ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต    ศิษย์เก่า 
     นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวนงลักษณ์  อาลัย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลชลติา กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางจรรยา บุญเนรมิตร    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวกนกวรรณ อินทสูต    ศิษย์เก่า 
     นายสาริช ศรีระวัตร     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวปนัดดา สัมมะถะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เลเกีย เขียวดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรวัส ศิริ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางนิสรา วงษ์บุญมาก     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายพลวัฒน์ แจ้งดี     ศิษย์เก่า 
     นายปกรณ์ แสงกระจ่าง    ศิษย์ปัจจุบัน  
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     นายฤทธิชัย พลมั่น     ศิษย์ปัจจุบัน 
 7. สาขาวิชาพลศึกษา 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายกฤษณพงษ์ มาน้อย    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุพจน์ ยาดี     ศิษย์เก่า 
     นายวีรชัย มธุรส     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอังคณา ดิษสวน    ศิษย์ปัจจุบัน 
 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชยัรัตน์ บุมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เฉลิม ทองจอน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เมธี มธุรส     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุเทพ สอนนิล     ศิษย์เก่า 
 9. สาขาวิชาภาษาไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์มานพ ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์กษมา สุรเดชา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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     นายจ าเนียร พิมพ์แดง     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายภูกฤษ ศรีค าชอน     ศิษย์เก่า 
     นายสุรวธุ วาจูอิน     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายอนุพงษ์ ค าทอง     ศิษย์ปัจจุบัน 
          10. สาขาวิชาภาษาจีน 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรายุ วงษ์สุตา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายบุญชัย กัณตวิสิฐ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า    ศิษย์เก่า 

           นางสาวณัฐกานต์  มะปราง    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ    ศิษย์ปัจจุบัน 
         11. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

         นางนวลนาฏ หนองเอ่ียน    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายไชยเชษฐ์ อ่ านวล     ศิษย์เก่า 
     นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายวิทวัส  ดอนสันเทียะ    ศิษย์ปัจจุบัน 

12. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายฉวี  แก้วกล้า     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ    ศิษย์เก่า 
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    นายกัมพล  ศิริวรรณ     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสุวิทย์  โทนสังข์อินทร์    ศิษย์ปัจจุบัน 
    แขนงดนตรีสากล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สุธีรัชลิน จันทร์แยม้ธรา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายวินสัน ฝั้นกาศ     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นางศิริพร  อิ่มสุขศรี     ศิษย์เก่า 
    นายธนาวธุ  แคน้อย     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสมรักษ์  อ่ าขวัญ     ศิษย์ปัจจุบัน  
13. สาขาวิชาเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายวรพล แซ่ว้าน     ศิษย์ปัจจุบัน 
    นางสาววริศรา โมคลา     ศิษย์ปัจจุบัน 
14. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          รองศาตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นิวดี คลังสีดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นารถนรี พอใจ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
          นางนาตยา ไทพานิชย์    ผู้ใช้บัณฑิต 
         นางรพิชา มัตนามะ     ศิษย์เก่า 
      นางสาวสกลสุภา มาพันธ์สุ    ศิษย์ปัจจุบัน 
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      นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุรยิา    ศิษย์ปัจจุบัน 
 15. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญวงศ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สมโภชน์ วงเขียด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายพชร พิมพ์วาปี     ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ  ปานทโชต ิ        
 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ป ี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2554 ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2552 ค.บ. (คณิตศาสตร์)          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
  

ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
4093807  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
1192301  การเรียนการสอนจ านวนและการด าเนินการ 
      ระดับโรงเรียน    3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 

1005002  ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ   2(2-0-4) 
1012002  การจัดการค่ายวิชาการ    2(1-2-3) 
4091001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
4093805  การสืบค้นทางคณิตศาสตร์   3(2-2–5) 
4093807  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
4093801  การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
1193712  เกมคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
1192301  การเรียนการสอนจ านวนและการด าเนินการ 
     ระดับโรงเรียน     3(2-2-5) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 2.1 วิจัย 
อุไรวรรณ  ปานทโชติ. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด . การประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจ าปี พ.ศ. 2561   “The 23rd Annual Meeting in Mathematics 
2018” (3-5 May 2018), 286 – 291. กรุงเทพมหานคร : โรงแรมแมนดาริน. 

อุไรวรรณ  ปานทโชติ. (2561). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ. การ
เผยแพร่: วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ปี มกราคม – มิถุนายน 2561. 
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โกมินทร์  บุญชู และอุไรวรรณ  ปานทโชติ. (2561). การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดย
การ   จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจ าปี พ.ศ. 2561   “The 23rd 
Annual Meeting in Mathematics 2018” (3-5 May 2018), 305 – 309. กรุงเทพมหานคร : 
โรงแรมแมนดาริน. 

 2.2 ต ารา / หนังสือ   
อุไรวรรณ  ปานทโชติ. (2560). พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา. ก าแพงเพชร : คณะครุ 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 2.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
 - 
 2.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)   
อุไรวรรณ  ปานทโชติ และยุภาดี   ปณะราช. (2560). การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย

ภาษาอังกฤษโดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 (22 ธันวาคม 2560), 664 – 674. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

 อุไรวรรณ  ปานทโชติ. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด . การประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจ าปี พ.ศ. 2561   “The 23rd Annual Meeting in Mathematics 
2018” (3-5 May 2018), 286 – 291. กรุงเทพมหานคร : โรงแรมแมนดาริน. 

ยุภาดี  ปณะราช, อุไรวรรณ  ปานทโชติ, ปรีชา  มั่นการดี. (2561). ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 
23 ประจ าปี พ.ศ. 2561   “The 23rd Annual Meeting in Mathematics 2018” (3-5 May 
2018), 310 – 316. กรุงเทพมหานคร : โรงแรมแมนดาริน. 

อุไรวรรณ  ปานทโชติ. (2561). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ. การ
เผยแพร่: วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ปี มกราคม – มิถุนายน 2561. 

 

ชื่อ  นางสาวยุภาดี  ปณะราช   
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
 

ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2551 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2550 ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2541 ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2538 ค.บ. (คณิตศาสตร์)   สถาบันราชภัฏเลย 
2549 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  เฉพาะอาชีพ (ครู) 
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ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

1191401 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1    1(1-0-2)  
1191402 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2       1(1-0-2)  

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1191401 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1    1(1-0-2)  
1191402 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2       1(1-0-2) 
1191403 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3    1(1-0-2) 
1192304 การเรียนการสอนพีชคณิตระดับโรงเรียน      3(2-2-5) 
1193711 การจัดค่ายคณิตศาสตร์        3(2-2-5) 
1194012 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยด้านการศึกษา     3(2-2-5) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 2.1 วิจัย  
ยุภาดี  ปณะราช. (2557). การเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ 

เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model). วารสารครุพิบูล ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 
2557.    

อุไรวรรณ ศีรไชยมูล, ยุภาดี  ปณะราช, วชิระ วิชชุวรนันท์. (2558). การพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการคิด
เชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. วารสารพิกุล ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 ปี มกราคม-มิถุนายน 2558. 

 2.2 ต ารา / หนังสือ   
ยุภาดี  ปณะราช. (2552). คณิตศาสตร์ส าหรับการวิจัย. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
ยุภาดี  ปณะราช. (2554). โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ก าแพงเพชร. 
ยุภาดี  ปณะราช. (2552). เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการคณิตศาสตร์. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏก าแพงเพชร. 
ยุภาดี  ปณะราช. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเพ่ือการวิจัย. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราช 
 ภัฏก าแพงเพชร. 
  2.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
  - 
 2.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)   
Panarach, Y., & Sraichaimool, U. (2014) .  Development Mathematics Camp Activities to 

Enhance  Mathematical Creativity Skills. ( Proceeding) : “ GLOBAL RESEARCH 
CONFERENCE ACROSS DISCIPLINES,  with the theme Crossing Borders through 
Research” 13-15 August 2014. Iloilo City, Philippines. 
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Panarach, Y. ( 2015) .  Pre-service Teachers’ Beliefs about Mathematics in China and 
Thailand. ( Proceeding) :“ 7th East Asia Regional Conference on Mathematics 
Education (EARCOME6)” 11-16 May 2015, Cebu, Philippines.  

ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล, ยุภาดี  ปณะราช, วชิระ  วิชชุวรนันท์. (2557). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและ
ผลของนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร . 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  1. (22 ธันวาคม 2557), 193 – 204. ก าแพงเพชร :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ยุภาดี  ปณะราช, วชิระ  วิชชุวรนันท์, อุไรวรรณ  ศีรไชยมูล, ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล. (2558). การพัฒนา
ทักษะการวิจัยด้านการคิดเชิงเหตุและผลของนักศึกษาวิชาชี พครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่  3”. (20-22 พฤษภาคม 2558), 18 – 26. นครศรีธรรมราช  : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 

ยุภาดี  ปณะราช และอุไรวรรณ  ศรีไชยมูล. (2558). กระบวนการพัฒนาโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร . การประชุม
วิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20 ประจ าปี พ.ศ. 2558   “The 20th Annual Meeting in 
Mathematics 2018” (27 - 28 May 2015), 559 – 570. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ยุภาดี  ปณะราช, อุไรวรรณ  ปานทโชติ, ปรีชา  มั่นการดี. (2561). ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 
23 ประจ าปี พ.ศ. 2561   “The 23rd Annual Meeting in Mathematics 2018” (3-5 May 
2018), 310 – 316. กรุงเทพมหานคร : โรงแรมแมนดาริน. 

 
 ชื่อ นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด   
  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ป ี  ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2550 ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2546 ศ.บ. (การมัธยมศึกษา การสอนเคมี – คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    

ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1262303 พีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1192303 การเรียนการสอนเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
4093806 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
4093101 ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
1191911 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
1022022 การจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1192301 การเรียนการสอนจ านวนและการด าเนินการระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 
1192303 การเรียนการสอนเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 2.1 วิจัย  
  - 
 2.2 ต ารา / หนังสือ   
  - 
  2.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
  - 
 2.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)   
สมรัตน์  บุญมั่น, เบญจวรรณ  ชัยปลัด, ประชาเล็ต  เฉยเทิบ. (2561). ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 

CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์). การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" (29 มีนาคม 2561), 513-
623. ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ปาริฉัตร  ปั้นบุญ, เบญจวรรณ  ชัยปลัด, บวงสรวง  น้อมเศียร. (2561). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และการ
ตระหนักรู้ตนเอง เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่  1" (29 มีนาคม 2561), 684-692. 
ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อารี  แซ่ม้า, เบญจวรรณ  ชัยปลัด, เสาวนีย์  ทองพุฒ . (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความมีวินัยในตนเองหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา 
ครั้งที่ 1" (29 มีนาคม 2561), 826-835. ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 
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ชื่อ นายจิรพงค์ พวงมาลัย    
 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ป ี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2556 วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2554 วท.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

ภาระงานสอน 
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ   2(2-0-4) 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
1191911 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลักสูตร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6) 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
1191911 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
1193611 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
4093303 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 2.1 วิจัย  
  - 
 2.2 ต ารา / หนังสือ   
  - 
   
 2.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
Rojsiraphisal, T. & Puangmalai, J. (2014). An Improved Finite-time stability and 

stabilization of linear system with constant delay, Mathematical Problem in 
Engineering. 

  2.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)   
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จิรพงค์  พวงมาลัย และ วันวิสา  พวงมาลัย. (2561). เสถียรภาพเวลาจ ากัดและการท าให้มีเสถียรภาพ
เวลาจ ากัดของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง. ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  5 (ฉ.1 , 21 ธันวาคม), 326-339 ก าแพงเพชร : 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 

ชื่อ นายโกมินทร์  บุญชู    
 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา 
ป ี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2560 ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
2555 วท.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  

ภาระงานสอน 
  ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4093805 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์  3(2-2–5) 
1192302 การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน 3(2-2–5) 
1192305 การเรียนการสอนการวิเคราะห์และความน่าจะ

เป็นระดับโรงเรียน 
3(2-2–5) 

ภาระงานสอนในหลักสูตร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0–6) 
1191911 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0–6) 
4093805 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์  3(2-2–5) 
1192302 การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน 3(2-2–5) 
1192305 การเรียนการสอนการวิเคราะห์และความน่าจะ

เป็นระดับโรงเรียน 
3(2-2–5) 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 2.1 วิจัย  
โกมินทร์  บุญชู และอุไรวรรณ  ปานทโชติ. (2561). การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดย

การ   จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจ าปี พ.ศ. 2561   “The 23rd 
Annual Meeting in Mathematics 2018” (3-5 May 2018), 305 – 309. กรุงเทพมหานคร : 
โรงแรมแมนดาริน. 
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 2.2 ต ารา / หนังสือ   
  - 
  2.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
  - 
 2.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)   
โกมินทร์  บุญชู และอุไรวรรณ  ปานทโชติ. (2561). การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดย

การ   จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจ าปี พ.ศ. 2561   “The 23rd 
Annual Meeting in Mathematics 2018” (3-5 May 2018), 305 – 309. กรุงเทพมหานคร : 
โรงแรมแมนดาริน. 

กมลชนก  เซ็นแก้ว, โกมินทร์  บุญชู, มณีรัตน์  ธรรมสกุล. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" (29 มีนาคม 2561), 466 – 476. 
ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ขจรศักดิ์  จ่าไทยสงค์, โกมินทร์  บุญชู, วิโรจน์  ตั้งวังสกุล. (2561). การศึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" (29 มีนาคม 2561), 595 – 602. 
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