มคอ. 2
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้ า
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
6
9

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

10
10
11

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

14
14
14
17
65
78

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)

80
80
85
97

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หน้ า
106
106
106
106

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

107
107
107

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

108
108
109
109
110
110
112
113

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

114
114
114
114
114

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตรประกาศ
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง (Expected Learning Outcomes)

116
134
137
149
153
175
203

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25540091103374
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี )
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ: กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม: Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อย่อ: B.Ed. (Mathematics)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
_
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2562
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ ามี) ...................................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้ รับการเผยแพร่ว่าเป็ นหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปี การศึกษา 2564
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8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูระดับมัธยมศึกษา ครูอาชีวศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน
8.2 นักวิชาการทางด้ านการศึกษา
8.3 นักวิจัยทางด้ านการศึกษา
8.4 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
1 อ.ดร. สุกญ
ั ญา หะยีสาและ ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2542
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
สถาบันราชภัฏพระนคร
xxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx
สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2

3

4

อ. เอนก จันทรจรูญ

ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2542
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545
M.S. (Teaching and Curriculum),
2551
M.S. (Mathematics), 2557

อ.ดร. ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2548
ปร.ด. (คณิตศาสตร์), 2559
ผศ. ปัญญวัฒน์ หาอาษา ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2539
M.S. (Mathematics), 2544
M.A. (Mathematics), 2548
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อ.ดร. ชิรา ลาดวนหอม

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2543
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2546
M.A. (Mathematics), 2553
Ph.D. (Mathematics), 2557

สถาบันราชภัฏพระนคร
xxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx
Syracuse University, USA
University of New
Hampshire, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครูพระนคร
Pittsburg State University,
USA
University of Oklahoma, USA

xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx
Western Michigan
University, USA
Western Michigan
University, USA
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10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุ บันโลกเคลื่อนเข้ าสู่ยุคของคลื่นลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปั ญญา” หรื อ “ยุคปราชญสังคม”
ปั จจัยแห่งยุคนี้ คือ สติปัญญา บุคคลสาหรับยุคนี้ คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็ นยุคของการคิด การบูรณา
การใช้ ความรู้ และใช้ ปัญญาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลงครั้ งใหญ่ สังคมใดสามารถไปสู่การเป็ นปราชญ์สังคมได้
สาเร็จ สังคมนั้นจะเจริญลา้ หน้ ากว่ าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ตลอดจนการแข่ งขันทางด้ านการศึ กษาระหว่ างสถาบั นในประเทศกับต่ างประเทศและจากการที่
รั ฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่ อนประเทศไทยให้ ก้ าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้ น สิ่งที่กระทรวงศึ กษาธิการ
ต้ องการเน้ น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้ าง
Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้ การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็ นฐาน เพื่อให้
สังคมไทยก้ าวสู่ Value-based Economy หรื อ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้ วยนวั ตกรรม" เพื่ อให้ ประเทศ
สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ลดการน าเข้ า และเป็ นสังคมที่แ บ่ งปั น ในส่ วนของมหาวิ ทยาลั ยซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น
หน่ วยงานหลักที่สาคัญต่ อการพั ฒนาไทยแลนด์ 4.0 ต้ องปรับตัวให้ เป็ นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่
สาคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ เกิดความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0
จากสถานการณ์ทางด้ านการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จาเป็ นต้ องพัฒนาคนให้ มี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้ วยเหตุน้ ี การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้ รองรับต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาดังกล่าวต้ องเริ่ ม
ปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็ นกลไกสาคัญ ในการจัดการศึกษาจึง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่ อผลิตครูท่มี ีความรู้ ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับกระบวนการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผ้ ูเรียนได้ มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟั งเพียงอย่างเดี ยว จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา และที่สาคัญคือให้ ผ้ ูเรียนมี
โอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒเป็ นฐานในการฝึ กประสบการณ์ อีกทั้งให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิดขั้นสูง ได้ แก่ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมที่เ ป็ นพลวั ติ แ ละความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ตลอดจน
พั ฒนาการของวิ ทยาการใหม่ ท่ีเป็ นศาสตร์ บูรณาการ และข้ ามวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของมนุ ษย์เป็ นอย่ างมาก ทาให้ เกิดกระแสวิทยาการทางการศึ กษาและการจัดการเรี ยนรู้
สมัยใหม่ท่เี ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ เกิดการปฏิรูปทางการศึกษาของประเทศขึ้น จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ทาให้ มี
พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและข้ อบังคับเกิดขึ้นตามมาหลายประการ มีการกาหนดพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เน้ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรี ยน คือ 1) เป็ นผู้เรียนรู้ท่มี ีความรู้ความสามารถ และ
ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้ างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม มีทกั ษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็ นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็ นผู้ ร่วมสร้ างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้ างโอกาสและเพิ่ มมูลค่าให้ กับตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศ และ 3) เป็ นพลเมืองที่เข้ มแข็ง มีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้ อง รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็ นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้ างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้ างสันติสุข อย่างยั่งยืน
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคม
นอกจากนี้การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาชาติ พบว่า ประเด็น
สาคัญเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ อย่างแท้ จริง คือ การเตรียมพร้ อมด้ านกาลังคนเพื่อ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ “ครู ” เป็ นหั วใจสาคัญของการพั ฒนา “คน” ซึ่ งส่งผลต่ อการพั ฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้ มีศักยภาพและมีความมั่นคงทั้งในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การผลิตครูท่มี ีคุณภาพจึงเป็ นกลไกสาคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของประชากรในสังคม และ
ช่วยชี้นาสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้ นอยู่กับคุณภาพของครู ด้ วยเหตุน้ ี
สถาบั นการศึ กษาที่ผลิ ตครู ควรตอบสนองพั น ธกิจเพื่ อเตรี ยมทรั พยากรบุ คคลให้ ร องรั บ ต่ อการพั ฒนา
ประเทศ จึ ง จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาการผลิ ต ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศให้ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏิรูปทาง
การศึ ก ษาที่เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ แ ละบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบั ญ ญัติก ารศึ กษาแห่ งชาติ ในระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ได้ มีการปรั บปรุ งหลั กสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การปรับหลักสูตรครั้งนี้มุ่งเน้ นการปรับเนื้อหาให้ มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญก้ าวหน้ าทางวิทยาการต่าง ๆ คานึงถึงการส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการเรียนรู้
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ในศตวรรษที่ 21 เป็ นสาคัญ สามารถแข่ งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ นอกจากนี้ตามที่ครุสภาได้ มี
มาตรฐานวิชาชีพครูจาก 11 มาตรฐาน เหลือ 4 ด้ าน คือ ด้ านที่ 1 ค่านิยมและคุณลั กษณะความเป็ นครู
ด้ านที่ 2 ความรู้และศาสตร์ การสอน ด้ านที่ 3 การปฏิบัติงานในหน้ าที่ครู และด้ านที่ 4 ความสัมพั นธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อกาหนดความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ และแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติ
ตนให้ เป็ นที่เชื่อถือ ศรั ทธา อันจะนามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่ งวิชาชีพ ผู้เข้ าสู่วิชาชีพจะต้ องมีคุณสมบัติ
และมีความพร้ อมที่จะเข้ าสู่อาชีพครูและอาชีพทางการศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
จะต้ องเตรี ยมคนให้ เป็ นบัณฑิ ตที่มีคุณสมบั ติพร้ อมเพื่ อเข้ าสู่อาชี พดังกล่ าวอันจะเป็ นหลั กประกันที่ดีต่อ
การศึกษาของชาติต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้ านการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนโยบายทางการศึกษา
จาเป็ นต้ องพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้ วยเหตุน้ ีการจัด
การศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้ รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัด
การศึ กษาดังกล่ า วต้ องเริ่ มปลูกฝังตั้งแต่ การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยมีสถาบั นการศึกษา ครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษาเป็ นกลไกสาคัญในการจัดการศึกษา จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศนั้นต้ องคานึงถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็ นกฎหมายทาง
การศึกษาฉบับแรกของชาติ และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่ง
กาหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระสาคัญตามมาตรา 10 กาหนด
ว่าการจัดการศึกษาต้ องจัดให้ บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12
ปี รัฐต้ องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้ วยแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 บัญญัติไว้ ว่า การจัดศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่ าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สุด โดยมีการกาหนดสาระความรู้เรื่ องเกี่ยวกับตนเองและความ สัมพั นธ์ของ
ตนเองกับสังคม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้ านสิ่งแวดล้ อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้ านคณิตศาสตร์และภาษา และความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตไว้ ในมาตรา 23 ในมาตรา
24 ได้ กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ท่สี ถานศึกษาจะต้ องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้ องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบัติให้ ทาได้ คิดเป็ น
ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้ สัดส่วนสมดุล ปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรียนและแหล่ง
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วิทยาการต่าง ๆ ที่เอื้ออานวยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตลอดจนจั ดการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ้นได้ ทุกเวลา ทุ ก
สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
โดยมาตรา 25 รัฐจะต้ องส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่าง ๆ ในชุมชน ในมาตรา 27 กาหนดให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และมาตรา 30 ได้
กาหนดให้ สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ ผ้ ูสอนสามารถทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่เี หมาะสมกับผู้เรียน
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ข้ นึ ใหม่ท่เี ปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมาก ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความรู้ในเนื้อหา 2) การจัดการเรียนรู้ 3) คุณลักษณะความ
เป็ นครู และ 4) ความสัมพันธ์ชุมชน รวมทั้งได้ มีประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2562 ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ ในการน าแนวนโยบายการพั ฒนาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้ นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต มาตรฐานการจัดการศึกษา
และมุ่งให้ ปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็ นที่ยอมรับมีมาตรฐานเทียบเคียงได้
กับมหาวิทยาลัยชั้นดี โดยมีเป้ าหมายในการสร้ างหลักสูตรให้ มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทลั ลักษณะของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ 1) ฉบับ
นี้จัดทาขึ้นจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่าง ๆ ในสากลที่มีความก้ าวหน้ าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ครู ตลอดจนการระดมความคิ ดและประสบการณ์ ของผู้ เ กี่ยวข้ อ งในการพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
ประเทศ การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ 1) นี้อยู่ภายใต้ หลักการสาคัญ ได้ แก่ 1) แนวคิดของการ
จัดทาหลักสูตรวิชาชีพครูเป็ นหลักสูตรบูรณาการ และเป็ นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา
เน้ นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2) การกาหนด
โครงสร้ างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้ องการของการใช้ ครูในโลกปั จจุบันและอนาคต
รวมทั้งความต้ องการของผู้เรียน 3) การกาหนดโครงสร้ างหลักสูตร ได้ ให้ สถาบันผลิตครูมีอิสระในการ
สร้ างหลักสูตรผลิตครูท่เี หมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้ซ่ึงกาหนดขึ้นสาหรั บแต่ละกลุ่ม สาขาเป็ นเป้ าหมายร่ วม ตลอดจนกาหนดโครงสร้ างหลักสูตรให้ มี
ความยืดหยุ่นและสะท้ อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน 4) การส่งเสริ มการจัดทาหลักสูตรรายวิชาที่ทนั สมัยตาม
สากล มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ ส่ ือ เทคโนโลยีซ่ึงสอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ในโลกดิจิทัล 5) การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรี ยนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู มีจิตวิ ญญาณและอุดมการณ์ความเป็ นครู และคุ ณสมบั ติท่ีสอดคล้ องกับมาตรฐานวิ ชาชี พครู
และ 6) การส่งเสริ มการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้ มข้ นเพื่ อให้ ผ้ ูเรียนมีคุณลักษณะตาม
เป้ าหมายของหลักสูตร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ สถาบันผลิตครูปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผลจากการประกาศนโยบายทางการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ และการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าว จาเป็ นอย่างยิ่งที่สถาบันการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้ องปรับตัวให้ ทนั เพื่อให้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ดังนั้นผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาซึ่งหน้ าที่ในการผลิ ตบัณฑิตไปเป็ นครู และปฏิบัติหน้ าที่
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ทางการศึ ก ษาตามหน่ วยงานต่ า ง ๆ จึ งจาเป็ นต้ องมีการปรั บ ปรุงหลั กสู ตรการศึ กษาบัณ ฑิตให้ มีความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
สามารถรองรั บ กับ การปฏิรู ป ทางการศึ ก ษาที่เ กิดขึ้ นเพื่ อสามารถผลิ ตบั ณ ฑิตให้ มีคุณภาพ เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตรา 52 ที่ให้ กระทรวงส่งเสริ มให้ มีระบบ
และกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานให้
เหมาะสมกับเป็ นวิชาชี พชั้ นสูง โดยการกากับประสานให้ สถาบั นที่มีหน้ าที่ผลิ ตและพั ฒนาครู คณาจารย์
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความพร้ อมและมีความเข้ มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนา
บุคลากรประจาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ท่บี ัณฑิตได้ รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน
และเป็ นไปตามความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงมี
การสารวจข้ อมูลเบื้องต้ นจากนิสิตปั จจุ บัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ผู้ใช้ บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้ อง ถึงความต้ องการ
ความคาดหวัง แนวทางในการปรั บปรุงและพั ฒนาหลั ก สูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ เพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการของประเทศ เพื่ อผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้ สามารถนาความรู้ไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ค้ นคว้ าวิจัย
ด้ า นการเรี ย นการสอน สร้ า งสรรค์น วั ตกรรม รวมทั้งสามารถบู ร ณาการความรู้ แ ละน าไปใช้ ได้ อย่ า งมี
คุณธรรมและจริยธรรม
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นต้ นแบบด้ านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็ นผู้นาด้ าน
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย จนเกิดเป็ นอัตลักษณ์นิสติ ได้ แก่ มีทกั ษะสื่อสาร กล่าวคือ สามารถใช้ ภาษาสื่อสารได้ เข้ าใจ
ชัดเจน (Language) ถ่ายทอดข้ อมูล/ความรู้ (Teaching) และใช้ ICT (Information Communication
Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ “ความเป็ นครู”
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เป็ นหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ ออกไปเป็ นครู และปฏิบัติหน้ าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษา
และในชุมชนต่างๆ จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาบัณฑิตให้ มีความทันสมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและนโยบายการศึกษา
ระดับชาติ สามารถแก้ ไขปั ญหาและสามารถรองรั บกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เป็ นหลักสูตรที่
สามารถผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถและลุ่ มลึ กในเชิ งวิ ชาการและวิ ชาชี พที่เป็ นสากล สามารถ
ตอบสนองความต้ องการในการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้ เป็ นอย่างดี เป็ นไปตามปรัชญาและพันธ
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กิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
ที่กล่าวมา และเป็ นไปตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ กระทรวง
ส่งเสริมให้ มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ให้ เหมาะสมกับเป็ นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับประสานให้ สถาบันที่มีหน้ าที่ผลิตและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความพร้ อมและมีความเข้ มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และพัฒนาบุคลากรประจาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่ งชาติ
ความต้ องการของชุ มชนและสังคม รวมทั้งอัตลั กษณ์บัณ ฑิต มศว ดังนั้นคณะวิ ทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงได้ ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ท่มี ีความรู้ความเข้ าใจ
ในเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็ นอย่างดี สามารถบูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ สามารถออกแบบ
และใช้ นวัตกรรมด้ านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ มีประสิทธิภาพ เป็ น
ผู้นาในการสร้ างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็ นครูและเป็ นนักวิชาการที่พร้ อมด้ วยคุณธรรม
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักสูตรกาหนดให้ นิสติ เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิ ดสอนโดย
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรกาหนดให้ นิสติ เรียนรายวิชาชีพครู จานวน 40 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิ ดสอนโดย
คณะศึกษาศาสตร์
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้ นิสติ เลือกเรียนจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นรายวิชาที่มุ่งให้ นิสิตมีความรู้ ความเข้ าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
นิสิตในหลักสูตรจะต้ องเรียนรายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรกาหนดและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในโรงเรียน โดยคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะคณะร่วมผลิตจะเป็ นผู้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนสาหรับ
นิสติ ที่จะไปฝึ กประสบการณ์

10
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ครูคณิตศาสตร์ท่มี ีความรู้และสามารถจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการบนพื้นฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สู่การพัฒนาการศึกษาและสร้ างสรรค์สงั คมให้ เจริญงอกงาม
1.2 ความสาคัญ
ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤตผ่านการพัฒนาคนด้ วยการสร้ างคน
สร้ างความรู้ เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูท่วั โลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้ วิกฤตโลก
โดยการให้ การศึกษาที่ดีท่สี ุด เพื่อสร้ างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็ นพลเมืองและพลโลก เพื่อพร้ อม
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
วิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทาหน้ าที่ให้ ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และ
เสริมสร้ างประสบการณ์ตลอดจนให้ การอบรมบ่มนิสยั ให้ แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
โรงเรียนทั่วประเทศ ให้ บัณฑิตครูเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทากับคนในชุมชน
ในสังคม เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้ เกิดการเรียนรู้ท่เี ท่าเทียมกันอย่างเต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการดารงตนให้ อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็ นบุคคลที่
สาคัญยิ่ง ในการสร้ างคน สร้ างชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ
หลักสูตรนี้จาเป็ นต้ องสร้ างให้ ตอบสนองความต้ องการของชุมชนและสังคม สอดคล้ องกับนโยบายและ
แผนการศึกษาชาติ
คณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่ช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้ มนุษย์มีความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล
สามารถคิด วิเคราะห์แก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของการศึกษา
ทางด้ านวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่นื ๆ การผลิตครูท่มี คี วามรู้ทางด้ านคณิตศาสตร์และมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ให้ แก่นักเรียนเป็ นภารกิจที่มีความสาคัญยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์จึงร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์ในการผลิตครูคณิตศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์เป็ นผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์และรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการสอนคณิตศาสตร์ ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ เป็ นผู้รับผิดชอบสอน
ในรายวิชาชีพครู ดังนั้นครูคณิตศาสตร์ท่สี าเร็จการศึกษาในหลักสูตร จึงเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ด้านเนื้อหา
คณิตศาสตร์อย่างดีและมีความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
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1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์การเรียนรู้
แนวใหม่ มีความเป็ นครูและเป็ นนักวิชาการที่พร้ อมด้ วยคุณธรรม บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ
2) มีความรอบรู้และใฝ่ รู้ท้งั ในด้ านคณิตศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้อย่างสร้ างสรรค์และมีทกั ษะในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผ้ ูเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการวิจัยเพื่อแก้ ไขและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้
สอดคล้ องกับสภาพจริงในชั้นเรียน
5) มีความสามารถในการใช้ และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทลั หรือ
นวัตกรรมเพื่อช่วยในการวิจัยและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง
1. การพัฒนามาตรฐานการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารวิชาชีพครู

2. การพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 จัดการปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระหว่าง
เรียน

1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษาสาหรับการ
ปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระหว่างเรียน
1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

1.2 จัดการปฏิบตั กิ ารสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

1.2.1 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
ที่มคี ุณสมบัตติ ามที่คุรสุ ภากาหนด
1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์
การปฏิบตั กิ ารสอนในสาขาวิชาเฉพาะ

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทาง 2.1.1 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
วิชาชีพครู
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร
2.1.3 คู่มอื การจัดกิจกรรมพัฒนา
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แผนการพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.4 การประเมินและติดตามผล
การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา
คุณลักษณะวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน

3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตรด้ าน
การสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน

3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้ านการสอน
ที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน

3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้ นผล
การเรียนรู้เป็ นฐาน
4. การปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็ นไป 4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานที่ สกอ.กาหนด
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรสุ ภา
4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ ืนฐานจาก
หลักสูตรสากลและพื้นฐานของ
สังคมไทย
5. การปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและตามความต้ องการ
ของสังคม

5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาและความต้ องการ
ของสังคม

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่เน้ น
ผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
3.1.2 มีการประเมินและติดตามผล
การสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานการสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้
เป็ นฐาน
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
4.2.1 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
4.2.2 รายงานวิจัย
4.2.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
5.1.1 รายงานผลการประเมินการใช้
หลักสูตร
5.1.2 รายงานผลการศึกษาความพึง
พอใจของบัณฑิต
5.1.3 ผลการสารวจความต้ องการของ
ศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
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แผนการพัฒนา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
5.1.4 การประเมินจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก

6. การปรับปรุงสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอนให้ มคี วามเหมาะสม
มีความทันสมัย

7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์
ที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอนให้
มีทนั สมัย เพิ่มพูนประสบการณ์ ให้
หลากหลายและลุ่มลึก

6.1 ปรับปรุงสถานที่ให้ เหมาะสม

6.1.1 ห้ องเรียน ห้ องประชุมได้ รับการ
ปรับปรุงให้ มคี วามเหมาะสมและ
เพียงพอ

6.2 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะสม

6.2.1 สื่อการเรียนการสอนได้ รบั การ
ปรับปรุงให้ มคี วามเหมาะสมและ
เพียงพอ

7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ ได้ รับ
การเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้
โดยการศึกษา ดูงาน เข้ าร่วมอบรม
ประชุมสัมมนา ทาวิจัยและการ
เผยแพร่ความรู้ผลงานหรือแนวคิดโดย
การบริการวิชาการแก่สงั คม

7.1.1 ปริมาณการศึกษา อบรม
ประชุมสัมมนา ศึกษาต่อของอาจารย์
7.1.2 ปริมาณการบริการทางวิชาการ
งานวิจัย และการทาผลงาน วิชาการใน
ลักษณะต่าง ๆ ของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้ อกาหนดต่าง ๆ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ (เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(ทั้งนี้เป็ นไปตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัย เรื่องการเปิ ดเรียน)
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้เข้ าศึกษาในหลักสูตรต้ องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี
ค่านิยมเจตคติท่ดี ีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็ นครู
และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็ นไปตามระเบียนข้ อบังคับการ
คัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมมศึกษาเป็ นผู้กาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
จากประสบการณ์ของอาจารย์ผ้ ูสอนและกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่านิสติ แรกเข้ ามีปัญหา
ดังต่อไปนี้
1) มีความพร้ อมในด้ านความรู้และทักษะพื้นฐานวิชาชีพครูค่อนข้ างน้ อยเมื่อพิจารณาจาก
คะแนนสอบวัดแววความเป็ นครู
2) มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้ านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้ างน้ อย
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) จัดรายวิชาชีพครูท่เี ป็ นวิชาพื้นฐานที่จาเป็ น เพื่อเตรียมความพร้ อมในด้ านความเป็ นครูแก่
นิสติ เช่น จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ ความรู้และทักษะพื้นฐานด้ านภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นิสติ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
จานวนนิสติ ที่จะรับเข้ าเรียนในช่วง 4 ปี (2562 – 2566) ดังนี้
จานวนนิสติ
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
2562
2563
2564
2565
ชั้นปี ที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปี ที่ 2
40
40
40
ชั้นปี ที่ 3
40
40
ชั้นปี ที่ 4
40
จานวนสะสม
40
80
120
160
ผู้ท่คี าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40

2566
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ปี งบประมาณ
ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

2562

2563

2564

2565

2566

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี การศึกษา 1,600,000
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

3,200,000

4,800,000

6,400,000

8,000,000

รายละเอียดรายรับ

รวมรายรับ

**(ค่าธรรมเนียม 40,000 บาท * 1 ปี x จานวนรับ 40 คน)
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
2562

2563

ปี งบประมาณ
2564

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษ
และคณะร่วมสอน)

240,000

480,000

720,000

960,000

1,200,000

2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน)

128,000

256,000

384,000

512,000

640,000

3. ทุนและกิจกรรมนิสติ

240,000

480,000

720,000

960,000

1,200,000

4. งบพัฒนาบุคลากร

224,000

448,000

672,000

896,000

1,120,000

5. งบสนับสนุนการวิจยั

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

7. ค่าสาธารณูปโภค

64,000

128,000

192,000

256,000

320,000

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย

240,000

480,000

720,000

960,000

1,200,000

38,000

76,000

114,000

152,000

190,000

36,000

72,000

108,000

144,000

180,000

34,000

68,000

102,000

136,000

170,000

26,000

52,000

78,000

104,000

130,000

12,000

24,000

36,000

48,000

60,000

1,522,000

3,044,000

4,566,000

6,088,000

7,610,000

รายละเอียดรายจ่าย

2565

2566

หมวดการจัดการเรียนการสอน

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าบารุงห้ องสมุด
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ ายกิจการนิสติ
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)

รวมรายจ่ าย

หมายเหตุ คิดจานวนนิสติ 40 คน และค่าธรรมเนียมสาหรับนิสติ ต่างชาติเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน

102

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

40

2.1.1 วิชาชีพครู

28

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12

2.2 กลุ่มวิชาเอก

62

2.2.1 วิชาเอก

41

2.2.2 วิชาเสริมสร้ างสมรรถนะวิชาเอก

21

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6
รวมไม่น้อยกว่า

138

*วิชาเสริมสร้ างสมรรถนะวิชาเอก ให้ ผ้ เู รียนเลือกเรียนในรายวิชาที่เสริมสร้ างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก
ในวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
กลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มศว111
SWU111
มศว121
SWU121
มศว123
SWU123

วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication 1
หรือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1

มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
SWU122 English for Effective Communication 2
หรือ
มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
SWU124 English for International Communication 2
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
SWU141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กาหนดให้ เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU151 General Education for Human Development

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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มศว161
SWU161
มศว261
SWU261

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
Human in Learning Society
พลเมืองวิวัฒน์
Active Citizens

2(2-0-4)
3(3-0-6)

วิชาเลือก* กาหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป
มศว241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
SWU241 Digital Technology and Society Trends

2(1-2-3)

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
SWU242 Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
SWU243 Personal Financial Management

3(3-0-6)

มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
SWU244 Science for Better Life and Environment

3(3-0-6)

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
SWU245 Science, Technology and Society

2(2-0-4)

มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
SWU246 Healthy Lifestyle

2(2-0-4)

มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
SWU247 Food for Life

2(1-2-3)

มศว248 พลังงานทางเลือก
SWU248 Alternative Energy

2(2-0-4)

มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
SWU341 Business in a Digital World

2(1-2-3)

20
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
SWU251 Music and Human Spirit

2(1-2-3)

มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
SWU252 Aesthetics for Life

3(3-0-6)

มศว253 สุนทรียสนทนา
SWU253 Dialogue

2(1-2-3)

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
SWU254 Art and Creativity

2(1-2-3)

มศว255 ธรรมนูญชีวิต
SWU255 Constitution For Living

2(1-2-3)

มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต
SWU256 Reading for Life

2(2-0-4)

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
SWU257 Literature for Intellectual Powers

2(2-0-4)

มศว258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
SWU258 Arts of Speaking and Presentation

2(2-0-4)

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
SWU262 History and Effects on Society

2(2-0-4)

มศว263 มนุษย์กบั สันติภาพ
SWU263 Human and Peace

2(2-0-4)

มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
SWU264 Human in Multicultural Society

2(2-0-4)

มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
SWU265 Economic Globalization

3(3-0-6)
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มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
SWU266 Sufficiency Economy

2(2-0-4)

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่
SWU267 Principles of Modern Management

2(2-0-4)

มศว268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
SWU268 Social Study by Research

2(1-2-3)

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
SWU351 Personality Development

3(2-2-5)

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
SWU352 Philosophy and Thinking Process

3(3-0-6)

มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
SWU353 Logical Thinking and Ethics

3(3-0-6)

มศว354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
SWU354 Creativity and Innovation

3(2-2-5)

มศว355 พุทธธรรม
SWU355 Buddhism

3(3-0-6)

มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
SWU356 Social Psychology for Living

2(2-0-4)

มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
SWU357 Mental Health and Social Adaptability

2(2-0-4)

มศว358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development

2(1-2-3)

มศว361 มศว เพื่อชุมชน
SWU361 SWU for Communities

3(1-4-4)

มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
SWU362 Local Wisdom

2(1-2-3)
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มศว363 สัมมาชีพชุมชน
SWU363 Ethical Careers for Community

2(1-2-3)

มศว364 กิจการเพื่อสังคม
SWU364 Social Enterprise

2(1-2-3)

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว131 ลีลาศ
SWU131 Social Dance

1(0-2-1)

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
SWU132 Personal Fitness

1(0-2-1)

มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
SWU133 Jogging for Health

1(0-2-1)

มศว134 โยคะ
SWU134 Yoga

1(0-2-1)

มศว135 ว่ายนา้
SWU135 Swimming

1(0-2-1)

มศว136 แบดมินตัน
SWU136 Badminton

1(0-2-1)

มศว137 เทนนิส
SWU137 Tennis

1(0-2-1)

มศว138 กอล์ฟ
SWU138 Golf

1(0-2-1)

มศว139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
SWU139 Weight Training

1(0-2-1)

หมายเหตุ: * คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลื อกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3
เพิม่ เติมตามความต้องการให้ครบ 10 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ดังนี้

ศษ101
ED101
ศษ111
ED111
ศษ112
ED112
ศษ113
ED113
ศษ141
ED141
ศษ191
ED191
ศษ201
ED201
ศษ231
ED231
ศษ232
ED232
ศษ251
ED251
ศษ291
ED291

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
วิชาชีพครู กาหนดให้ เรียน 40 หน่วยกิต ดังนี้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Communicative English for Teachers
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
Professional Virtue and Ethics for Teachers
พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
Community Engagement for Schools and Community
ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู
Educational Philosophy and Teacher Professional Development
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
การปฎิบัติการสอน 1
Teaching Practicum 1
ภาษาไทยสาหรับครู
Thai Language for Teachers
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
Methodologies of Learning Management
การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้
Educational and Learning Assessment
การปฎิบัติการสอน 2*
Teaching Practicum 2

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(0-6-0)

*บุรพวิชา ศษ191 การปฏิบตั ิการสอน 1

ศษ331
ED331
ศษ361
ED361
ศษ371
ED371

การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ
Learning Management of Professional Teachers
การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา
Educational Administration and Quality Assurance
การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Innovation for Learning

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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ศษ381
ED381
ศษ391
ED391

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
Media and Technology for Education and Learning
การปฎิบัติการสอน 3*
Teaching Practicum 3

2(1-2-3)
2(0-6-0)

*บุรพวิชา ศษ291 การปฎิบตั ิการสอน 2

ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4*
ED491 Teaching Practicum 4

6(0-18-0)

*บุรพวิชา ศษ391 การปฎิบตั ิการสอน 3

คณ111
MA111

2.2 กลุ่มวิชาเอก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอก กาหนดให้ เรียน 41 หน่วยกิต ดังนี้
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1

คณ112
MA112

คณิตศาสตร์ 2
Mathematics 2

4(4-0-8)

คณ141
MA141

หลักและวิธกี ารของคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics

3(3-0-6)

คณ213
MA213

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis

3(3-0-6)

คณ222
MA222

ทฤษฎีจานวน
Theory of Numbers

3(3-0-6)

คณ282
MA282

หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ
Principles Probability and Statistics

3(2-2-5)

คณ301
MA301

คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้ น
Mathematics for Middle School Teachers

2(1-2-3)

คณ302
MA302

คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
Mathematics for High School Teachers

2(1-2-3)

คณ322
MA322

พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1

3(3-0-6)

4(4-0-8)
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คณ323
MA323

พีชคณิตเชิงเส้ น 1
Linear Algebra 1

3(3-0-6)

คณ331
MA331

สารวจเรขาคณิต
Survey of Geometry

3(2-2-5)

คณ481
MA481

โครงงานคณิตศาสตร์สาหรับครู
Mathematics Projects for Teachers

2(1-2-3)

คษ452
ME452

การสร้ างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at
Secondary School Level

3(2-2-5)

คษ471
ME471

บูรณาการวิธวี ิทยาสาหรับครูคณิตศาสตร์
Integrated Methodology for Mathematics Teachers

3(1-4-4)

คณ102
MA102

2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์ 1
1(0-2-1)
Technology for Mathematics 1

คณ103
MA103

เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์ 2
Technology for Mathematics 2

1(0-2-1)

คณ211
MA211

สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations

3(2-2-5)

คณ212
MA212

คณิตศาสตร์ 3
Mathematics 3

4(4-0-8)

คณ251
MA251

คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics

3(3-0-6)

คณ311
MA311
คณ312
MA312

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้ น
Introduction to Numerical Analysis
การวิเคราะห์เชิงซ้ อนเบื้องต้ น
Introduction to Complex Analysis

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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คณ314
MA314

แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus

3 3(3-0-6)

คณ342
MA342

ทฤษฎีเซต
Set Theory

3 3(3-0-6)

คณ351
MA351

ทฤษฎีกราฟ 1
Graph Theory 1

3 3(3-0-6)

คณ352
MA352

คณิตศาสตร์เชิงการจัด
Combinatorics

3 3(3-0-6)

คณ382
MA382

การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับครู
Mathematical Problem Solving for Teachers

คณ411
MA411

การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้ น
Introduction to Real Analysis

คณ416
MA416

การวิเคราะห์เวกเตอร์
Vector Analysis

คณ418
MA418

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Partial Differential Equations

3 3(3-0-6)

คณ419
MA419
คณ423
MA423

อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
Fourier Series and Applications
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra 2

3 3(3-0-6)

คณ424
MA424

พีชคณิตเชิงเส้ น 2
Linear Algebra 2

3 3(3-0-6)

คณ432
MA432

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
Non-Euclidean Geometry

3 3(3-0-6)

คณ433
MA433

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
Projective Geometry

3 3(3-0-6)

2(1-2-3)
3 3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 3(3-0-6)
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คณ443
MA443

ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้ น
Introduction to Mathematical Logics

3 3(3-0-6)

คณ444
MA444

ประวัติคณิตศาสตร์
History of Mathematics

3 3(2-2-5)

คณ451
MA451

ทฤษฎีกราฟ 2
Graph Theory 2

คณ461
MA461

ทอพอโลยีเบื้องต้ น
Introduction to Topology

3 3(3-0-6)

คณ480
MA480

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้ น
Introduction to Mathematical Modeling

3 3(3-0-6)

คณ482
MA482

ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้ น
Introduction to Finite Element Method

3 3(3-0-6)

คณ485
MA485

การหาค่าเหมาะที่สดุ
Optimization

3 3(3-0-6)

คณ492
MA492

สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
Mathematics Education Seminar

2(1-2-3)

คพ111
CP111

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1

3(2-2-5)

คพ212
CP212

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming

3(2-2-5)

คพ214
CP214

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming 2

3(2-2-5)

คพ241
CP241

โครงสร้ างข้ อมูล
Data Structures

3(2-2-5)

คพ251
CP251

การโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

3(2-2-5)

3(3-0-6)
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คพ317
CP317

หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์
Programming Language and Processors

3(3-0-6)

คพ342
CP342

ระบบฐานข้ อมูล
Database System

3(3-0-6)

คพ352
CP352

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3(3-0-6)

คพ353
CP353

เว็บเทคโนโลยี
Web Technology

3(2-2-5)

คพ355
CP355

คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
Computer Graphics

3(2-2-5)

คษ202
ME202

ภาษาอังกฤษสาหรับครูคณิตศาสตร์
English for Mathematics Teachers

3(2-2-5)

สถ221
ST221

สถิติคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics 1

3(3-0-6)

สถ242
ST242

สถิติไม่องิ พารามิเตอร์
Nonparametric Statistics

3(2-2-5)

สถ244
ST244

เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
Sampling Technique

3(3-0-6)

สถ261
ST261

หลักการประกันภัย
Principles of Insurance

3(3-0-6)

สถ262
ST262

คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้ น
Introduction to Mathematics of Life Insurance

3(3-0-6)

สถ322
ST322

สถิติคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics 2

3(3-0-6)

สถ341
ST341

การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis

3(2-2-5)
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สถ342
ST342

แผนแบบการทดลอง
Experimental Designs

3(2-2-5)

สถ343
ST343

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Data Analysis by Statistical Packages

3(2-2-5)

สถ344
ST344

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Time Series Analysis

สถ345
ST345

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Quality Control

3(3-0-6)

สถ346
ST346

ทฤษฎีการตัดสินใจ
Decision Theory

3(3-0-6)

สถ347
ST347

ประชากรศาสตร์
Demography

3(3-0-6)

สถ 349
ST349

ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

3(3-0-6)

สถ363
ST363

เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Economics

3(3-0-6)

สถ364
ST364

การเงินเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Finance

3(3-0-6)

สถ365
ST365

สถิติสาหรับการเงินและการลงทุน
Statistics for Finance and Investment

3(3-0-6)

สถ431
ST431

ทฤษฎีความน่าจะเป็ น
Probability Theory

3(3-0-6)

สถ451
ST451

การวิจัยการดาเนินงาน
Operations Research

3 3(3-0-6)

*นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอกได้
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3 3(2-2-5)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยให้ เลือ กเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ยกเว้ น
วิ ชาที่เป็ นพื้ นฐานของวิ ชาเอก
ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู
ศษ
:
วิชาชีพครูทางการศึกษา
ED
:
Education
เลขตัวที่หนึ่ง
:
ชั้นปี ที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง
:
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู
0 หมายถึง กลุ่ม ภาษาสาหรับครู
1 หมายถึง กลุ่ม ความเป็ นครู
2 หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร
3 หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้
4 หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
5 หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา
6 หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน
7 หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา
8 หมายถึง กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9 หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู
เลขตัวที่สาม
:
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
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ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
คณ
:
คณิตศาสตร์
MA
:
Mathematics
คษ
:
คณิตศาสตรศึกษา
ME
:
Mathematics Education
สถ
:
สถิติ
ST
:
Statistics
คพ
:
คอมพิวเตอร์
CP
:
Computer
เลขตัวที่หนึ่ง
:
ชั้นปี ที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง
:
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู
0 หมายถึง กลุ่ม พื้นฐาน
1 หมายถึง กลุ่ม การวิเคราะห์
2 หมายถึง กลุ่ม พีชคณิต
3 หมายถึง กลุ่ม เรขาคณิต
4 หมายถึง กลุ่ม รากฐานของคณิตศาสตร์
5 หมายถึง กลุ่ม คณิตศาสตร์ดิสครีต
6 หมายถึง กลุ่ม ทอโพโลยี
7 หมายถึง กลุ่ม ฝึ กงาน
8 หมายถึง กลุ่ม อื่นๆ
9 หมายถึง กลุ่ม สัมมนา
เลขตัวที่สาม
:
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ความหมายของจานวนหน่วยกิตเช่น 3(3-0-6)
ตัวเลขนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จานวนชั่วโมงศึกษาด้ วยตนเองต่อสัปดาห์
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัวไปบั
่ งคับ
กลุ่มวิชาภาษา
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1

9 หน่วยกิต

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทัวไปเลื
่
อก
1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
6 หน่วยกิต
ศษ101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(1-2-3)
ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
ศษ112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
และชุมชน
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอก
คณ111 คณิตศาสตร์ 1

รวมจานวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต
4(4-0-8)

20

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัวไปบั
่ งคับ
กลุ่มวิชาภาษา
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 2

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว161 มนุษย์ในสังคมแต่งการเรียนรู้
วิชาศึกษาทัวไปเลื
่
อก
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
ศษ141 จิตวิทยาสาหรับครู
ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู
ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1

8 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2(2-0-4)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(0-4-2)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอก
คณ112 คณิตศาสตร์ 2

4 หน่วยกิต
4(4-0-8)

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า

1 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

20
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัวไปบั
่ งคับ

วิชาศึกษาทัวไปเลื
่
อก
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
ศษ201 ภาษาไทยสาหรับครู
ศษ231 การพัฒนาหลักสูตร
ศษ291 การปฎิบัติการสอน 2

0 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัวไปบั
่ งคับ
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(0-6-0)

วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
ศษ232 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษา
และการเรียนรู้

5 หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
“

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอก
คณ141 หลักและวิธกี ารของคณิตศาสตร์

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
รวมจานวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

7 หน่วยกิต
20

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอก
คณ222 ทฤษฎีจานวน
คณ282 หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ
คณ301 คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
คณ331 สารวจเรขาคณิต
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
รวมจานวนหน่วยกิต

11 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
21
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัวไปเลื
่
อก
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และการเรียนรู้
ศษ391 การปฎิบัติการสอน 3

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอก
คณ213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
คณ302 คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
คษ452 การสร้ างสื่อคอมพิวเตอร์
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4

รวมจานวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(0-6-0)

8 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัวไปเลื
่
อก
2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
6 หน่วยกิต
ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ
2(1-2-3)
ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
ศษ361 การประกันคุณภาพและการบริหาร
จัดการการศึกษา
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอก
คณ322 พีชคณิตนามธรรม 1
คณ323 พีชคณิตเชิงเส้ น 1

2(1-2-3)
2(1-2-3)

11 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(1-2-3)
คณ481 โครงงานคณิตศาสตร์สาหรับครู

2(1-2-3)

คษ471 บูรณาการวิธวี ิทยาสาหรับครู
คณิตศาสตร์

3(1-4-4)

3(2-2-5)

3 หน่วยกิต
18

รวมจานวนหน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก
6(0-18-0) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า

6

วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิต

19

8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
14
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.1.1 ภาษาไทย
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธกี ารใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ
ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟังและการพูด โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออกเสียง
ฝึ กปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและ
นอกห้ องเรียน
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
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มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรี ยนที่ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทักษะการสืบค้ น
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลั
และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ การ
รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธใี นการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลด ความเหลื่อมลา้
ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
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2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธคี ิดและหลักการคณิตศาสตร์กบั ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรั บ
ผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กบั ความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย
การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผน
ลงทุน
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่มี ีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธคี ิดของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
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มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ
โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง
สร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU247 Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บ
รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมี
คุณค่า
มศว248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลัก
และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือใน
การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการ
สู่สาธารณชน
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มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กบั บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม
มศว253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร
การประยุกต์ใช้ สนุ ทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด
และความรู้สกึ ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึ กปฏิบัติ
สุนทรียสนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU254 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้ างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย
การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
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มศว258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธกี ารพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท
ต่าง ๆ
มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีต
สู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูปทาง
สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้
ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ าน
โครงสร้ างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอทิ ธิพลต่อ
โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มใน
อนาคตและผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ
กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หา
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แนวทางประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวั ตน์
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU268 Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุ บันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่ อมโยงข้ อมูลจากการวิจัยไปสู่การ
ใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและผู้อ่นื
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญ
ของวิธคี ิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง คิดอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
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มศว354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกี ารพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว
ทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์
ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU361 SWU for Communities
ศึกษาวิธกี ารและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมนิสติ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
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มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU362 Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบั การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม คุณธรรม
และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสานึก ความสามั คคี
และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและ
ยั่งยืน
มศว364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กจิ การเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อ
สังคมต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่ วมกับชุมชน
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
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มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU133 Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะเพื่อ
สุขภาพ
มศว134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว135 ว่ายนา้
1(0-2-1)
SWU135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่าง ๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
มศว136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น
ลูกหน้ าตาข่าย กลวิธกี ารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการ
เล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อ
สุขภาพ
มศว138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การ
ใช้ และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
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มศว139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU139 Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาชีพครู กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
วิชาชีพครู กาหนดให้ เรียน 40 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(1-2-3)
ED101 Communicative English for Teachers
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สาหรับวิชาชีพครู ในการฟัง การอ่าน การ
พูด และการเขียน เพื่อจับใจความสาคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น นาเสนองาน และรายงานเรื่องราวต่างๆ จากสื่อเชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน ประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้ และ/หรือสร้ างสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers
ศึกษาพั ฒนาการของวิ ชาชีพครู คุ ณธรรมจริ ยธรรมสาหรั บครู คุณลักษณะของครูท่ีดี ความรั ก
ความศรัทธา และความภูมิใจในวิชาชีพครู การมีจิตสานึก จิตวิญญาณความเป็ นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ค่านิยมประชาธิปไตย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบและภาระงานของครู การเสริ มสร้ าง
ศักยภาพและสมรรถะความเป็ นครู การเสริมสร้ างกระบวนการคิดเชิงจิตสานึกทางจริยธรรม บทบาทของครู
ในฐานะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาดูงานและทาโครงการด้ านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ชุ ม ชนและสั ง คมโดยบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ใ นการ
ตรวจสอบข้ อมูล ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน พร้ อมทั้งสะท้ อนผลข้ อมูล เพื่ อสร้ างแรงบันดาล
ใจและทัศนคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู
ศษ112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
2(1-2-3)
ED112 Community Engagement for Schools and Community
ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ ืนในชุ มชนเพื่อพัฒนาและแก้ ปัญหาผู้เรี ยนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้ าง
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เครื อข่ ายความร่ วมมือและสื่อสารกับชุ มชนด้ วยเทคโนโลยีดิจิ ทัล สามารถประยุ กต์ใช้ ในการถ่ ายทอด
ความรู้แก่ผ้ ูเรียนอย่างสร้ างสรรค์ เรียนรู้การเป็ นพลเมืองที่เข้ มแข็ง มีปัญญารู้คิดและเข้ าถึงบริบทของชุมชน
สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อ่ ื น บนพื้ นฐานความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม ตลอดจนปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงโรงเรียน บ้ านและชุมชน
ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู
2(1-2-3)
ED113 Educational Philosophy and Teacher Professional Development
ศึกษาปรั ชญาการศึกษาและวิวัฒนาการวิชาชีพครูของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริ บท
ของสังคม วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาเพื่อเข้ าใจถึงคุณค่าและความจาเป็ นของครูท่มี ีต่อสังคมไทยในแต่ละ
ยุคสมัย ประวัติศาสตร์การศึกษาและการผลิตครูในสังคมไทย โรงเรียนฝึ กหัดครูช้ันสูง วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา โรงเรียนสาธิตต้ นแบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อุดมการณ์และรูปแบบการจัดการศึกษาและ
การผลิตครู ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้นาแนวคิดสมัยใหม่ในการผลิตครูวิชาชีพ ปรัชญาการศึกษา
สมัยใหม่และพุทธปรัชญาในสังคมไทย วิเคราะห์สภาวการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเพื่ อ
สะท้อนสังคมและปรัชญาการศึกษาของประเทศไทย
ศษ141 จิตวิทยาสาหรับครู
2(1-2-3)
ED141 Psychology for Teachers
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย จิตวิทยาการ
เรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การจู งใจ การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิต
และการปรั บ ตัว การให้ คาปรึ กษา การใช้ เครื่ องมือทางจิ ตวิทยาเพื่ อการศึกษารายกรณี ฝึ กปฏิบั ติการ
ประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยามาใช้ ในการวิเคราะห์ ช่วยเหลือ แก้ ไขปัญหา และส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล การบริหาร การจัดการชั้นเรียน และการสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้โดยตระหนัก
ถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่ างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้ องการจาเป็ น
พิเศษ
ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1
2(0-4-2)
ED191 Teaching Practicum 1
ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ร ะหว่ า งเรี ย นโดยศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
สถานศึกษา ศึกษา สังเกต ทรัพยากร สภาพแวดล้ อม อาคารสถานที่ ห้ องปฏิบัติการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สภาพงานต่างๆ ของสถานศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ การ
บริหารจัดการในสถานศึกษา บทบาท หน้ าที่ ของผู้บริ หารสถานศึกษา และการบริ หารงานแบบมีส่วน
ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม กฎ ระเบียบของสถานศึกษา และความปลอดภัยในโรงเรียน
ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ บทบาท หน้ าที่ คุณลักษณะ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู บทบาทของครู
ในการทางานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตการณ์การสอนของครูในชั้นเรียน

47
ในระดับต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การสร้ างบรรยากาศทางกายภาพและ
จิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้ องเรียน การควบคุมดูแลนักเรียน ศึกษา สังเกตและ
วิเคราะห์พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนและพฤติกรรมการการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย
ศึกษางานสนับสนุนอื่นๆ และการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุนในสถานศึกษาภายใต้ การชี้แนะของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษา สังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและองค์
ความรู้ทางการศึกษานามาสังเคราะห์และสะท้อนผลข้ อมูล เขียนรายงานสรุปผลการสังเกต และการสัมมนา
ทางการศึกษา
ศษ201 ภาษาไทยสาหรับครู
2(1-2-3)
ED201 Thai Language for Teachers
ศึ กษา วิ เคราะห์ ความรู้ หลั ก การใช้ ภาษาไทยที่จ าเป็ นสาหรั บวิ ช าชี พ ครู การรู้ เ ท่าทันต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ ทกั ษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียน
การพัฒนาการรู้ภาษาของผู้เรียน การพูดเพื่อโน้ มน้ าวจู งใจ การพูดเชิงวิจารณ์ การพูดในโอกาสต่างๆ การ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้ างสรรค์ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิง
วิชาการ การฟั งและมารยาทในการฟั ง การรั บสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่าง
สร้ างสรรค์ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ภาษาไทยโดยคานึงถึงบรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
ศษ231 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED231 Curriculum Development
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด ของการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ระดับชาติ ระดับ
สถานศึ ก ษา และระดั บ ท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษากรณี ตั วอย่ า งหลั ก สู ตรสถานศึ ก ษาที่มี แ นวปฏิบั ติดี เ ลิ ศ พั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม
ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน ฝึ กปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรระดับสถานศึกษา รายวิชา และหน่วยการเรียน
การนาหลักสูตรไปประยุกต์ส่กู ารจัดการเรียนรู้ การประเมินและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ศษ232 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED232 Methodologies of Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
ประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ฝึ กออกแบบ นาแผนการจัดการเรียนรู้ส่กู ารปฎิบัติในชั้น
เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ การส่งเสริมการพัฒนาการ
คิด การทางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น การสร้ างบรรยากาศ การจัด
สภาพแวดล้ อ ม การบริ หารจั ด การชั้ น เรี ยน การเลื อกและใช้ ส่ือการเรี ยน แหล่ ง วิ ทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
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จริยธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ ฝึ กการจัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนใน
สถานการณ์จาลอง
ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED251 Educational and Learning Assessment
ศึกษาและประยุกต์ใช้ ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพ้ ื นฐานเกี่ยวกับการวัดประเมิน
การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือวัด
ประเมินการเรี ยนรู้ท่สี อดคล้ องกับหลักสูตร มาตรฐานการเรี ยนรู้ จุ ดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู้ การตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน
และเพื่อตัดสินผลหลังการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์และนาผลการวัดประเมินระดับนานาชาติ ระดับชาติ
และระดับชั้นเรียนไปใช้ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แก้ ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร โดยมุ่งให้ สามารถออกแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงที่บูรณา
การควบคู่กบั การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้ างสรรค์ และสร้ างเครื่องมือสาหรับ
ใช้ ในการวัดประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการและผลการเรียนรู้
ศษ291 การปฎิบัติการสอน 2*
ED291 Teaching Practicum 2

2(0-6-0)

*บุรพวิชา การปฎิบตั ิการสอน 1

ฝึ กปฏิบัติการสอนวิ ชาเฉพาะและงานหน้ าที่ผ้ ูช่วยครูในสถานศึกษา ช่ วยงานครูประจาชั้ น งาน
ผลิตสื่อการเรี ยนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ ใช้ เครื่ องมือทางจิตวิทยา เพื่ อวิเคราะห์ ประเมิน
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็ นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรม
เพื่ อพั ฒนาผู้เรี ยน ภายใต้ การแนะนาดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ท่ไี ด้ จากการ
ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ และนามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและ
สะท้ อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนา
ทางการศึกษา
ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ
2(1-2-3)
ED331 Learning Management of Professional Teachers
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสานความรู้ เนื้อหา
ศิลป์ ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการ
เรียนการรู้ในสถานการณ์จริง นามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ เชิ งวิ ช าชี พ ฝึ กปฏิบัติก ารออกแบบ สร้ า งสรรค์ น วั ตกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ ท่ีเ น้ น การบู ร ณาการ
เทคโนโลยี มาใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู้ ในแต่ ละวิ ช าเอกด้ วยรู ป แบบ วิ ธี และเทคนิ คการจั ดการเรี ยนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับจุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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รอบรู้ มีทกั ษะชีวิต มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่ อเนื่อง ฝึ กปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และอภิปราย
สะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ศษ361 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา
2(1-2-3)
ED361 Educational Administration and Quality Assurance
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจั ดการการศึกษา ภารกิจและสภาพงานของสถานศึกษา หลักการ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและ
การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ดทาแผนงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ฝึ กปฏิบั ติ วิ เคราะห์แ ละ
ออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED371 Research and Innovation for Learning
ศึกษา วิ เคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีพ้ ื นฐานเกี่ยวกับการวิ จัย จรรยาบรรณนั กวิ จัย แนวคิดและ
หลักการวิจัย การวิจัยเพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบ
การวิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรี ยนรู้เพื่ อการแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับบุคคลและชั้นเรียน การเก็บรวบรวมข้ อมูล การใช้ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึ กปฏิบัติการสร้ างและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการทาวิจัยและสร้ างหรือร่วมสร้ างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน
ให้ เป็ นผู้สร้ างหรือร่วมสร้ างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้
ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED381 Media and Technology for Education and Learning
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย คุ ณ ค่า และคุณ ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและการเรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ ม พลเมืองดิจิทลั เลือกใช้ ส่ ือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้ างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การสืบค้ นข้ อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และกลุ่มเป้ าหมาย ปฏิบัติการ
ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ส่อื และเทคโนโลยีดิจิทลั ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็ นสาหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม รับและส่งข้ อมูลและสารสนเทศโดยใช้ ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
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ศษ391 การปฎิบัติการสอน 3*
ED391 Teaching Practicum 3

2(0-6-0)

*บุรพวิชา ศษ291 การปฎิบตั ิการสอน 2

ฝึ กปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน
ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยประยุ กต์ใช้ ความรู้ เนื้อหาวิ ชา หลักสูตร
ศิลป์ และศาสตร์ การสอน เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ การบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน และการสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ท่เี สริมสร้ างความสุขและความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรียน ภายใต้ การแนะนาดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและ
สะท้ อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง
การศึกษา
ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4*
ED491 Teaching Practicum 4

6(0-18-0)

*บุรพวิชา ศษ391 การปฎิบตั ิการสอน 3

ฝึ กปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผน
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน
และเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็ นนวัตกร ทาวิจัยเพื่ อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งนวั ต กรรม มี จิ ต สาธารณะในการร่ ว มมื อกับ ชุ มชนหรื อ ผู้ อ่ืน อย่ า ง
สร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพั ฒนาผู้เรี ยนให้ มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏิบัติตน
เป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดาเนินการพั ฒนาบทเรี ยนในชุ มชน
แห่งการเรี ยนรู้เชิงวิชาชีพ ภายใต้ การแนะนาดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ี เลี้ยง และการสัมมนาทาง
การศึกษา
2. กลุ่มวิชาเอก กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 62 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก กาหนดให้เรียน 41 หน่วยกิต ดังนี้
คณ111 คณิตศาสตร์ 1
4(4-0-8)
MA111 Mathematics 1
บทนิยามของลิมิต ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร บทนิยามของอนุพันธ์
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ บทนิยามของปริพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร
และการประยุกต์
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คณ112
MA112

คณิตศาสตร์ 2
4(4-0-8)
Mathematics 2
บุรพวิชา: คณ111
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์
คณ141 หลักและวิธกี ารของคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
MA141 Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์ การให้ เหตุผล วิธกี ารพิสจู น์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน ระบบจานวนจริง
คณ213
MA213

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีบนเส้ นจานวนจริง ลาดับของจานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง
การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจานวนจริง
คณ222
MA222

ทฤษฎีจานวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
บุรพวิชา คณ141
สมบัติเบื้องต้ นของจานวนเต็ม สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจานวน รากปฐมฐาน กฏภาวะ
ส่วนตกค้ างกาลังสอง เศษส่วนต่อเนื่อง
คณ282 หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ
3(2-2-8)
MA282 Principle Probability and Statistics
สถิติพรรณา ความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ม ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
และตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่สาคัญ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้ โปรแกรมทางสถิติ
คณ301 คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้ น
2(1-2-3)
MA301 Mathematics for Middle School Teachers
มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ขอบเขตและ
แนวโน้ มสาหรับคณิตศาสตร์ข้นั พื้นฐาน
คณ302 คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
2(1-2-3)
MA302 Mathematics for High School Teachers
มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอบเขต
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และแนวโน้ มสาหรับคณิตศาสตร์ข้นั พื้นฐาน
คณ322 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
MA322 Abstract Algebra 1
กรุป ทฤษฎีบทสมสัณฐานกรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร และความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับริง ฟี ลด์และการประยุกต์
คณ323 พีชคณิตเชิงเส้ น 1
3(3-0-6)
MA323 Linear Algebra 1
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้ น การดาเนินการขั้นมูลฐาน ปริภมู ิเวกเตอร์
การแปลงเชิงเส้ น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ปริภมู ิลักษณะเฉพาะ การประยุกต์
คณ331 สารวจเรขาคณิต
3(2-2-5)
MA331 Survey of Geometry
พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้ นแนวใหม่ ทฤษฎีบทของเมเนเลอัสและทฤษฎีบทของ
เชวา อัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีช่ ือเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิต การแปลงเบื้องต้ น ทฤษฎีการแปลง การแปลง
แบบจุดเบื้องต้ นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย
รากฐานของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้ อบกพร่องของหนังสือ “เอลิเมนต์”ของ
ยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด สัจพจน์ท่ี 5 การค้ นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
คณ481 โครงงานคณิตศาสตร์สาหรับครู
2(1-2-3)
MA481 Mathematics Projects for Teachers
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธีก ารเกี่ย วกับ โครงงาน วิ เคราะห์ โครงงานคณิ ต ศาสตร์ วางแผนจั ด ท า
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ฝึ กปฏิบั ติท าโครงงานคณิ ตศาสตร์ ตลอดจนศึ ก ษากระบวนการเรี ย นการสอน
โครงงานและบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนโครงงาน
คษ452 การสร้ างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
ME452 The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at Secondary
School Level
ศึกษาการใช้ โปรแกรมระบบพีชคณิตที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ได้ โปรแกรมเรขาคณิต
แบบพลวัต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้ องกับการนาเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอ่นื ๆ
และฝึ กปฏิบัติการสร้ างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้
คษ471 บูรณาการวิธวี ิทยาสาหรับครูคณิตศาสตร์
3(1-4-4)
ME471 Integrated Methodology for Mathematics Teachers
ศึกษาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การบูรณาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาครู ศึกษา
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การพัฒนาหลักสูตร วิธวี ิทยาทางคณิตศาสตรศึกษา การวัดและการประเมินผล มีวิสัยทัศน์ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ส่กู ารปฏิบัติ รวมทั้งการฝึ กปฏิบัติ
2.1.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
คณ102 เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์ 1
1(0-2-1)
MA102 Technology for Mathematics 1
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ เครื่องคานวณเชิงกราฟในการแก้ ปัญหาคณิตศาสตร์
คณ103
MA103

เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์ 2
1(0-2-1)
Technology for Mathematics 2
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ปี ระมวลผลเชิงสัญลักษณ์ในการเสริม
การเรียนคณิตศาสตร์
คณ211
MA211

สมการเชิงอนุพันธ์
3(2-2-5)
Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อนั ดับสองและอันดับสูง สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้ นที่มีสัมประสิทธิ์เป็ นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้ น ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้ น

คณ212 คณิตศาสตร์ 3
4(4-0-8)
MA212 Mathematics 3
บุรพวิชา: คณ 112
ปริ ภูมิยุคลิด ปริ พันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริ พันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์
ตามเส้ น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
คณ251 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
MA251 Discrete Mathematics
คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้ น หลักการช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด และทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้ น
คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้ น
3(2-2-5)
MA311 Introduction to Numerical Analysis
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้ น ผลเฉลยของระบบสมการเชิง
เส้ น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากาลังสองน้ อยที่สดุ อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลย
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เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
คณ312 การวิเคราะห์เชิงซ้ อนเบื้องต้ น
3(3-0-6)
MA312 Introduction to Complex Analysis
สมบัติของจานวนเชิงซ้ อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์
ทฤษฎีบทส่วนตกค้ างและการประยุกต์ การส่งคงรูป
คณ314 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
MA314 Advanced Calculus
บุรพวิชา : คณ213
อนุกรมและลาดับของฟังก์ชัน การลู่เข้ าเชิงเอกรูป สูตรของเทย์เลอร์และการประยุกต์
ปริพันธ์เชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตา อินทิกรัลแบบรีมันน์สตีลต์ เจส ค่าสุดขีดของ
ฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว ตัวคูณของลากรองจ์
คณ342 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
MA342 Set Theory
บุรพวิชา : คณ141
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก หลักการที่เป็ นอันดับดีแล้ ว อุปนัย
เชิงอนันต์ จานวนเชิงการนับและจานวนเชิงอันดับที่
คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1
3(3-0-6)
MA351 Graph Theory 1
ความรู้เบื้องต้ นในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง กราฟต้ นไม้ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟ
ออยเลอร์เรียน กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบ และบทประยุกต์ของทฤษฎีกราฟ
คณ352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3(3-0-6)
MA352 Combinatorics
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ก่อกาเนิด สัมประสิทธิ์
ทวินาม หลักการเพิ่มเข้ าและตัดออก การนับของลาดับ การจับคู่ของกราฟสองส่วน การออกแบบ
เชิงการจัด
คณ382
MA382

การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับครู
2(1-2-3)
Mathematical Problem Solving for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของปัญหาและการแก้ ปัญหา
ประเภทของปัญหา กระบวนการแก้ ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาและการประเมินการแก้ ปัญหา ศึกษา
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา ฝึ กทักษะการแก้ ปัญหา แนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ ปัญหาในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของ STEM และ STEAM ศึกษา
คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้ น
3(3-0-6)
MA411 Introduction to Real Analysis
บุรพวิชา : คณ213
ทอพอโลยีบนปริภมู ิแบบยุคลิด n มิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันโดยปริยาย ค่าสูงสุดและต่าสุด ปริพันธ์หลายชั้น
คณ416 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
MA416 Vector Analysis
บุรพวิชา : คณ112
การดาเนินการเบื้องต้ นของเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์ย่อย การหาปริพันธ์ การประยุกต์ของ
เวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิตและวิชากลศาสตร์
คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
MA418 Partial Differential Equations
บุรพวิชา : คณ211
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้ นเอกพันธุ์ และสมการเชิงเส้ นไม่เอกพันธุ์
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง วิธกี ารแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ การแก้
สมการคลื่น สมการความร้ อน สมการลาปลาซและปัญหาค่าขอบ ทฤษฎีบทสตูร์มลียูวีล
คณ419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
MA419 Fourier Series and Applications
บุรพวิชา : คณ112
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ การประยุกต์เกี่ยวกับ
ปัญหาค่าขอบในฟิ สิกส์เชิงคณิตศาสตร์
คณ423 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
MA423 Abstract Algebra 2
บุรพวิชา : คณ322
ริงและฟี ลด์ ทฤษฎีบทสมสัณฐานริง ภาวะการหารลงตัวในอินทิกรัลโดเมน ริงพหุนาม
ฟิ ลด์จากัด
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คณ424 พีชคณิตเชิงเส้ น 2
3(3-0-6)
MA424 Linear Algebra 2
บุรพวิชา : คณ323
การปฏิบัติแนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้ น พีชคณิตเชิงเส้ นคู่ พีชคณิตเชิง
หลายเส้ น ปริภมู ิผลหาร ปริภมู ิคู่กนั ผลบวกตรง ปริภมู ิผลคูณภายใน
คณ432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
3(3-0-6)
MA432 Non-Euclidean Geometry
บุรพวิชา : คณ331
การค้ นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตบนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ
เรขาคณิตบนระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความไม่ขัดแย้ งกันของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
คณ433 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3(3-0-6)
MA433 Projective Geometry
มโนมติเบื้ องต้ น ของเรขาคณิ ตเชิ งภาพฉาย ภาพฉายแบบมีศู น ย์กลาง หลั กการทวิ ภาวะ
ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย ความสัมพันธ์ฮาร์มอนิก ภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทของ
ปาสกาลและบริอองชอง ขั้วและเส้ นเชิงขั้ว พื้นผิวกาลังสอง อินโวลูชัน
คณ443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้ น
3(3-0-6)
MA443 Introduction to Mathematical Logic
บุรพวิชา : คณ141
วากยสัมพันธ์และความหมายของตรรกศาสตร์อนั ดับที่หนึ่ง ทฤษฎีบทความบริบูรณ์ ทฤษฎี
บทความกระชับ สัจพจน์การเลือก อุปนัยและการเวียนเกิดเชิงอนันนต์ เลขคณิตของจานวนเชิงอันดับที่
และจานวนเชิงการนับ
คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
MA444 History of Mathematics
ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ต้งั แต่ต้นจนถึงการค้ นพบวิชาแคลคูลัส และเรื่องที่
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
คณ451 ทฤษฎีกราฟ 2
3(3-0-6)
MA451 Graph Theory 2
บุรพวิชา : คณ351
ไดกราฟ ไดกราฟเข้ ม ทัวร์นาเมนต์ การจับคู่ การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบิลลิง
การให้ สกี ราฟ ข้ อปัญหาสี่สี การให้ สจี ุด การให้ สเี ส้ น จานวนแรมซีย์ ระยะทาง จุดศูนย์กลางของกราฟ
จานวนโดมิเนชัน
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คณ461 ทอพอโลยีเบื้องต้ น
3(3-0-6)
MA461 Introduction to Topology
บุรพวิชา : คณ213
ปริภมู ิอิงระยะทาง ปริภมู ิเชิงทอพอโลยี ลาดับและการลู่เข้ า ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
การกระชับ การเชื่อมโยง
คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้ น
3(3-0-6)
MA480 Introduction to Mathematical Modeling
บุรพวิชา : คณ211
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์ การสร้ างตัวแบบ
การหาผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย
คณ482 ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้ น
3(3-0-6)
MA482 Introduction to Finite Element Method
บุรพวิชา : คณ311
พีชคณิตเมทริกซ์ การสร้ างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธตี รง ฟังก์ชันประมาณภายใน
เอลิเมนต์และปริพันธ์ของเอลิเมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข
คณ485 การหาค่าเหมาะที่สดุ
3(3-0-6)
MA485 Optimization
บุรพวิชา : คณ323
การโปรแกรมเชิงเส้ นและขั้นตอนวิธซี ิมเพล็กซ์ ค่าเหมาะที่สดุ ไม่ถูกจากัด วิธกี ารค้ นหาปัญหา
ที่ถูกจากัด ความเท่ากันและความไม่เท่ากัน
คณ492
MA492

สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
Mathematics Education Seminar
นาเสนอปัญหาการเรียนการสอน หรือประเด็นที่น่าสนใจทางด้ านคณิตศาสตรศึกษา อภิปราย
วิเคราะห์ และศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยทางด้ านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน หรือได้ แนวคิดที่อาจนาไปสู่การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาต่อไป
คพ111
CP111

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Programming 1
วิธกี ารพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร
ตัวดาเนินการ นิพจน์ โครงสร้ างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบโครงสร้ าง
การแก้ ปัญหา และประยุกต์ใช้ งาน
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คพ212
CP212

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การแก้ ไขข้ อผิดพลาด การจัดการ
ข้ อยกเว้ น การติดต่อกับผู้ใช้ แบบกราฟิ ก การเชื่อมต่อฐานข้ อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์
คพ214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
CP214 Computer Programming 2
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้ างด้ วยเครื่องมือขั้นสูง การทดสอบโปรแกรม การออกแบบส่วน
ปฏิสัมพันธ์กบั ผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้ งาน
คพ241 โครงสร้ างข้ อมูล
3(2-2-5)
CP241 Data Structures
โครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธใี นการแก้ ปัญหา การแทนข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้ าง
ข้ อมูลและการประยุกต์ การเรียงลาดับข้ อมูลและการค้ นข้ อมูล
คพ251 การโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
CP251 Web Programming
หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝั่ง
ไคลเอนต์ การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและการสร้ างเว็บแอปพลิเคชัน
คพ317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์
3(3-0-6)
CP317 Programming Language and Processors
หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ รูปแบบภาษาและความหมาย การออกแบบและ
พัฒนาคอมไพเลอร์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาโปรแกรม การวิเคราะห์กฏเกณฑ์ตามบริบทภาษา การสร้ าง
คาสั่งของภาษาโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม
คพ342 ระบบฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
CP342 Database System
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง การสร้ างแบบจาลองและออกแบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ การทาให้ เป็ น
บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้ างแฟ้ มข้ อมู ลและการทาดัชนี กระบวนการสอบถามข้ อมูล การ
รักษาความปลอดภัยฐานข้ อมูล ความคงสภาพของข้ อมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะความ
พร้ อมและการฟื้ นสภาพ
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คพ352 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
CP352 System Analysis and Design
หลักการและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความ
ต้ องการของระบบและการสร้ างแบบจาลองความต้ องการ การปรับปรุงแบบจาลองความต้ องการ การติดต่อ
ระหว่างวัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบจาลอง
พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช้ ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา UML กรณีศึกษา
คพ353 เว็บเทคโนโลยี
3(3-0-6)
CP353 Web Technology
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีฝ่ังไคลเอนต์ เทคโนโลยีฝ่งั เซิร์ฟเวอร์ การจัดการ
ข้ อมูลระดับแบ็คเอ็น เครื่องมือและการประยุกต์งานด้ วยเว็บเทคโนโลยี การใช้ งานเฟรมเวิร์คด้ านเว็บ
การสร้ างบริการบนเว็บ และเทคโนโลยีเกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลง
คพ355 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
3(2-2-5)
CP355 Computer Graphics
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เทคนิค วิธกี าร เครื่องมือและการประยุกต์ใช้
เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2 มิติ การปฏิสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้ใช้ การประมวลผลภาพเบื้องต้ น
เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิ ก 3 มิติ การสร้ างโมเดล 3 มิติ การแปลงเชิง 3 มิติ การสร้ างมุมมองและ
การสร้ างภาพ 3 มิติ
คษ202
ME202

ภาษาอังกฤษสาหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
English for Mathematics Teachers
การพัฒนาทักษะด้ านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนเชิงคณิตศาสตร์ การตีความและวิเคราะห์
บทความทางคณิตศาสตร์ และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ตามหลักวิชาการ
สถ221 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
ST221 Mathematical Statistics I
บุรพวิชา : คณ112 หรือ คณ217
มโนมติของความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่มและตัวแปรสุ่มร่วม การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็ น ฟังก์ชันความน่าจะเป็ นตามขอบ ฟังก์ชันความน่าจะเป็ นแบบมีเงื่อนไข ความเป็ นอิสระ
การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปรกติ การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคกาลังสอง
การแปลงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ ฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ การแจกแจงค่า
ตัวอย่าง ตัวสถิติอนั ดับ
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สถ242 สถิติไม่องิ พารามิเตอร์
3(2-2-5)
ST242 Nonparametric Statistics
การทดสอบภาวะสารูปดี ได้ แก่ การทดสอบไคกาลังสอง การทดสอบโคลโมโกรอฟสไมร์นอฟ
การทดสอบลิลลีฟอร์ส การทดสอบสาหรับประชากร 1 กลุ่ม การทดสอบทวินาม การทดสอบมัธยฐาน
การทดสอบเครื่องหมาย การทดสอบสาหรับประชากร 2 กลุ่ม การทดสอบเครื่องหมาย การทดสอบลาดับ
พิสยั วิลคอกซอน การทดสอบแมนน์-วิทนีย์ การทดสอบสาหรับประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม การใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
สถ244 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
3(3-0-6)
ST244 Sampling Techniques
ขั้นตอนในการดาเนินการสารวจด้ วยตัวอย่าง การสร้ างแบบสอบถาม การเลือกตัวอย่างแบบใช้
ความน่าจะเป็ น การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบกลุ่ม
สถ261 หลักการประกันภัย
3(3-0-6)
ST261 Principles of Insurance
ความหมายของการประกันภัย หลักการพื้นฐานของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย การประกันภัยต่อ กฎหมายและ
พระราชบัญญัติท่เี กี่ยวข้ องกับการประกันภัย
สถ262 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้ น
3(3-0-6)
ST262 Introduction to Mathematics of life Insurance
ความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็ นเบื้องต้ น ตารางมรณะ ค่ารายปี การคานวณเบี้ย
ประกันชีวิต เงินสารอง เบี้ยประกัน และศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในกองทุนต่าง ๆ
สถ322 สถิติคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
ST322 Mathematical Statistics 2
บุรพวิชา : สถ221
การประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ วงศ์ช้ ีกาลัง ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและ
มีความแปรปรวนต่าสุดอย่างเอกรูป การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีบท
เนย์แมน-เพียร์สนั การทดสอบที่มีอานาจสูงสุด การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็ น
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สถ341 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
ST341 Regression Analysis
สมการถดถอยเชิงเส้ นอย่างง่ายและสมการถดถอยเชิงเส้ นพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้
เมทริกซ์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมที่สดุ
สมการการถดถอยที่ไม่ใช่เชิงเส้ น การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถ342 แผนแบบการทดลอง
3(2-2-5)
ST342 Experimental Designs
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับแฟกเตอร์เดียว แผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ แผนแบบบล็อก
เชิงสุ่ม แผนแบบเนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิคัล แผนแบบจตุรัสละติน คลาสซิฟิเคชันแบบสองทาง คลาส
ซิฟิเคชันแบบสามทาง แผนแบบแฟกทอเรียลสาหรับแฟกเตอร์ท่มี ี 2 ระดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถ343 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
ST343 Data Analysis by Statistical Packages
การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาทักษะในการเลือกวิธวี ิเคราะห์
ข้ อมูลโดยคานึงถึงข้ อจากัดและข้ อตกลงเบื้องต้ นของการวิเคราะห์ ลักษณะข้ อมูล รวมทั้งปัญหาที่ต้องการ
คาตอบ ฝึ กทาและสรุปจากข้ อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สถ344 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
3(2-2-5)
ST344 Time Series Analysis
การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ น การปรับเรียบด้ วยเส้ นโค้ งชี้
กาลัง การวิเคราะห์แนวโน้ ม การเปลี่ยนแบบอย่างตามฤดูกาล การเคลื่อนไหวแบบไม่สม่าเสมอและการ
เคลื่อนไหวแบบวัฏจักร วิธบี อกซ์-เจนกินส์ การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถ345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(3-0-6)
ST345 Statistical Quality Control
แผนภูมิควบคุมคุณภาพสาหรับข้ อมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมคุณภาพสาหรับข้ อมูลเชิง
คุณภาพ แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อการยอมรับสาหรับข้ อมูลเชิงปริมาณ แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อการ
ยอมรับสาหรับข้ อมูลเชิงคุณภาพ
สถ346 ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0-6)
ST346 Decision Theory
การตัดสินใจแบบเบส์ หลักของการตัดสินใจ ฟังก์ชันการตัดสินใจ ฟั งก์ชันความเสี่ยง ฟังก์ชันการ
สูญเสีย กฎการตัดสินใจที่เหมาะที่สดุ ทฤษฎีบทระนาบมิติเกิน การใช้ ทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมานเชิง
สถิติ
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สถ347 ประชากรศาสตร์
3(3-0-6)
ST347 Demography
การวิจัยเบื้องต้ น ต้ นกาเนิดของข้ อมูลทางประชากร การรวบรวมการสารวจสามะโนประชากรและ
สถิติการเกิด ข้ อผิดพลาดในการสารวจสามะโนประชากรและสถิติการเกิดพร้ อมทั้งการปรับปรุง มาตรวัดของ
จานวนการตาย การสร้ างตารางชีวิต มาตรวัดของความอุดมสมบูรณ์ และภาพจาลองมาตรวัดของการ
แจกแจงประชากรและการย้ ายถิ่น การประมาณค่าประชากร และ โปรเจกชัน วิชานี้ให้ ใช้ คอมพิวเตอร์
ในการคานวณ
สถ349 ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6)
ST349 Research Methodology
ความหมายของระเบียบวิธวี ิจัย ประเภทของการวิจัยและขั้นตอนในการทาวิจัย การกาหนด
ปัญหาของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้ างกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเตรียม
ข้ อเสนอโครงการวิจัยพร้ อมฝึ กปฏิบัติ การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย การสร้ างแบบสอบถามและการ
ออกแบบตารางเสนอผล ข้ อมูลและวิธกี ารเก็บข้ อมูล การกาหนดขนาดตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง
เชิงปฏิบัติ การวางแผนการนาเสนอและการวิเคราะห์ทางสถิติ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทสรุปการวิจัย
สถ363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
ST363 Mathematical Economics
ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีของหน่วยผลิต ภายใต้ ของโครงสร้ างของตลาด รวมทั้ง
ทฤษฎีสวัสดิการ พฤติกรรมของผู้บริโภคและหน่วยผลิต การวิเคราะห์ในแง่ของการเคลื่อนไหวต่อเวลา
สถ364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
ST364 Mathematical Finances
วิชานี้ศึกษาเนื้อหาในลักษณะของทฤษฎีควบคู่ไปกับการใช้ โปรแกรมประยุกต์เพื่อนาแนวคิดทั้ง
คณิตศาสตร์ การเงินและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในชีวิตจริ ง โดยศึ กษาเกี่ยวกับดอกเบี้ ยทบต้ น
ส่วนลดและดอกเบี้ย ค่ารายปี การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ้นและพันธบัตร การชาระหนี้
สถ365 สถิติสาหรับการเงินและการลงทุน
3(3-0-6)
ST365 Statistics for Finance & Investment
บุรพวิชา : สถ364
แนวคิดเรื่องการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน มูลค่าความเสี่ยง ความเสี่ยงและมูลค่าความ
เสี่ยงสาหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงและมูลค่าความเสี่ยงสาหรับการลงทุนในตราสารทุน การ
ประเมินผลตอบแทนของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ วิชานี้เน้ นการนาสถิติมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์
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ด้ า นการเงิน และการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจนการบริ หารความเสี่ยงทั้งในด้ านทฤษฎี และ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของแบบจาลอง
สถ431
ST431

ทฤษฎีความน่าจะเป็ น
3(3-0-6)
Probability Theory
บุรพวิชา : คณ112 หรือ สถ221
ทฤษฎีบทลิมิตโดยศึกษาถึงการลู่เข้ าสโตแคสติก กฎของจานวนมาก และฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์
โซ่มาร์คอฟโดยศึกษาถึงเอกพันธ์ของโซ่มาร์คอฟ ทรานซิชันเมทริกซ์และการสร้ างตัวแปรสุ่มเอกพันธ์โซ่
มาร์คอฟ กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้ น
สถ451 การวิจัยการดาเนินงาน
3(3-0-6)
ST451 Operations Research
โครงสร้ างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้ น ปัญหาการคานวณต้ นทุนปัญหา
การขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีเกม ตัวแบบสินค้ าคงคลัง การจาลองแบบ
*นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอกได้
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยให้ เลือ กเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ยกเว้ นวิ ชาที่
เป็ นพื้ นฐานของวิ ชาเอก
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
1 อ.ดร. สุกญ
ั ญา หะยีสาและ ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2542
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
สถาบันราชภัฏพระนคร
xxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx
สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2

3

4

อ. เอนก จันทรจรูญ

ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2542
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545
M.S. (Teaching and
Curriculum), 2551
M.S. (Mathematics), 2557

อ.ดร. ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2548
ปร.ด. (คณิตศาสตร์), 2559
ผศ. ปัญญวัฒน์ หาอาษา ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2539
M.S. (Mathematics), 2544
M.A. (Mathematics), 2548

5

อ.ดร. ชิรา ลาดวนหอม

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2543
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2546
M.A. (Mathematics), 2553
Ph.D. (Mathematics), 2557

สถาบันราชภัฏพระนคร
xxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx
Syracuse University, USA
University of New
Hampshire, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครูพระนคร
Pittsburg State University,
USA
University of Oklahoma,
USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Western Michigan
University, USA
Western Michigan
University, USA

xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx

xxxxxxxx
xxxxx
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
1 อ.ดร. สุกญ
ั ญา หะยีสาและ ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2542
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
สถาบันราชภัฏพระนคร
xxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx
สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2

3

4

อ. เอนก จันทรจรูญ

ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2542
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545
M.S. (Teaching and
Curriculum), 2551
M.S. (Mathematics), 2557

อ.ดร. ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2548
ปร.ด. (คณิตศาสตร์), 2559
ผศ. ปัญญวัฒน์ หาอาษา ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2539
M.S. (Mathematics), 2544
M.A. (Mathematics), 2548

5

อ.ดร. ชิรา ลาดวนหอม

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2543
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2546
M.A. (Mathematics), 2553
Ph.D. (Mathematics), 2557

สถาบันราชภัฏพระนคร
xxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx
Syracuse University, USA
University of New
Hampshire, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครูพระนคร
Pittsburg State University,
USA
University of Oklahoma,
USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Western Michigan
University, USA
Western Michigan
University, USA

xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx

xxxxxxxx
xxxxx

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้ จัดประสบการณ์ภาคสนามให้ กบั
นิสติ โดยให้ นิสติ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร ดังนี้
1) ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ในชั้นปี ที่ 1และปฏิบัติการสอนตั้งแต่ ปีที่ 2-4 เป็ นการบูร
ณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยมีอาจารย์ประจาวิชาเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในสถานะอาจารย์นิเทศก์ ทางานร่วมกับสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL)
โดยให้ สถานศึ ก ษาจั ดให้ มีผ้ ู ป ระสานงานและครู พ่ี เ ลี้ ยงนิ สิต ในการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แ ละฝึ ก
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ปฏิบัติการสอนตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาในแต่ละชั้นปี โดยในชั้นปี ที่ 1 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 15 สัปดาห์ ปี ที่ 2 ฝึ กปฏิบัติการสอนต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ และปี ที่ 3 ฝึ กปฏิบัติการสอน
ต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ รายละเอียดดังนี้
ปี ที่ 1 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษา สังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
และการบริ ห ารจั ดการในสถานศึ ก ษา สภาพงาน บทบาท หน้ า ที่ คุ ณ ลั ก ษณะของครู แ ละผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษา บทบาทของครูในการทางานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ สังคม สังเกตพฤติกรรม
และการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการสร้ างบรรยากาศ
ทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้ องเรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนั ก เรี ย น ภายใต้ ก ารชี้ แนะของอาจารย์ นิ เ ทศก์แ ละครู พ่ี เ ลี้ ยง ประมวลความรู้ ท่ีได้ จ ากการสัง เกต
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรี ยนรู้ และนามาสังเคราะห์และสะท้ อนผล
ข้ อมูล เขียนรายงานผลการสังเกต และการสัมมนาทางการศึกษา
ปี ที่ 2 ฝึ กปฏิบัติการสอนและงานหน้ าที่ผ้ ูช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจาชั้น งานผลิต
สื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้ ใช้ เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ
และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็ นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ภายใต้ การแนะนาดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ท่ไี ด้ จากการปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ และนามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและสะท้อนผล
การปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา
ปี ที่ 3 ฝึ กปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน
ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยประยุ กต์ใช้ ความรู้ เนื้อหาวิ ชา หลักสูตร
ศิลป์ และศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน และการสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ท่เี สริมสร้ างความสุขและความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรียน ภายใต้ การแนะนาดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและ
สะท้ อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง
การศึกษา
2) ก่อนฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิ ชาชี พครูในสถานศึกษาในชั้ นปี ที่ 4 นิสิตต้ องผ่าน
การเรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับที่เป็ นพื้นฐานจาเป็ นในการปฏิบัติการสอน
3) การฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาในชั้น ปี ที่ 4 จัดให้
นิสิตฝึ กปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอก วิชาชีพครู
และคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา สู่การปฏิบัติการสอนและฝึ ก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์) โดยจะต้ องมีช่ัวโมงการปฏิบัติการ
สอน 8 ชั่ ว โมง ต่ อ สัป ดาห์ ต ามเกณฑ์ม าตรฐานวิ ช าชี พ ของคุ รุ ส ภา ภายใต้ ก ารนิ เ ทศร่ ว มกัน ระหว่ า ง
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ได้ แก่ ความรู้เนื้อหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่อพั ฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ นอกจากนี้
นิสติ จะต้ องทาวิจัยเพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ นิสิตต้ องเข้ าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึ กปฏิบัติการ
สอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการฝึ กปฏิบัติการสอนและสัมมนาหลังการฝึ กปฏิบัติการสอน
และฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู เพื่ อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และร่ วมกันสรุปบทเรี ยนสาคัญสาหรั บการพั ฒนา
ตนเองและการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต
วิธกี ารจัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละชั้นปี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ศษ191
ED191

การปฎิบัติการสอน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicun 1
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษาสังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงาน บทบาท
หน้ าที่ คุณลักษณะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของครูในการทางานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ สังคม สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้
ของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการสร้ างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้ องเรียน
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ท่ไี ด้ จากการสังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ และนามาสังเคราะห์และสะท้อนผลข้ อมูล เขียนรายงานผลการสังเกต และการสัมมนาทางการศึกษา
สรรถนะหลัก
1. ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูและแสวงหา
รวบรวมความรู้ และ
จัดการความรู้
2. การสรุปและเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน
3. การปรับตัว ปรับปรุง
และพัฒนาตนเองทาง
วิชาการและสังคม

สมรรถนะย่อย
1. แสวงหา บ่งชี้ รวบรวม
ความรู้ท่มี ีอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร จากการค้ นคว้ า
การสังเกต
2. มีทกั ษะในการสังเกต
รวบรวมและจัดการความรู้ท่มี ี
อยู่ในตัวบุคคลและเอกสาร
อย่างเป็ นระบบ
3. ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้ ทนั ต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ และปฏิบัติงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่นื
ในสถานศึกษาอย่างสร้ างสรรค์

เนื้ อหา/สาระ
1.แนวคิดทฤษฎี
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู งานครู และ
อุดมการณ์ความเป็ นครู
2.การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ศึกษา
สังเกตนักเรียน ครู
ผู้บริหาร บุคลากร
อาคารสถานที่ใน
โรงเรียนและให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ

กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ศึกษา สังเกต ค้ นคว้ าและ
อภิปราย
2. สถาบันผลิตครูและสถานศึกษา
ร่วมกันจัดประสบการณ์ให้ นิสติ ได้
ศึกษาและสังเกตผู้เรียน ครู
ผู้บริหาร ห้ องเรียน สถานที่ บริบท
และสภาพแวดล้ อม ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานครูในสถานศึกษาโดยมีอาจารย์
นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและนิสติ ฝึ กสอน
ร่วมมือกันออกแบบประสบการณ์
อย่างหลากหลาย และช่วยกันนิเทศ
และสอนงานนิสติ อย่างต่อเนื่อง

การวัดและประเมิน
- อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง
ร่วมกันประเมินการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้ วยวิธกี าร
อย่างหลากหลาย ดังนี้
- การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)
- การประเมินกระบวนการ
ทางาน/ บทบาทใน การทา
กิจกรรม (Assessment of work
processes/activity roles)
- ประเมินผลงาน/การถอด
บทเรียน (Assessment of
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สรรถนะหลัก
4. การปฏิบัติหน้ าที่
ตามอุดมการณ์
ความเป็ นครูด้วย
ความรัก ศรัทธา
ซื่อสัตย์สจุ ริต
รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ

สมรรถนะย่อย
4. ประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี ปฏิบัติงานด้ วย
ความซื่อสัตย์ มีวินัยและความ
รับผิดชอบในการทางาน

เนื้ อหา/สาระ
3. การวิเคราะห์ความรู้
จากสภาพการณ์จริงจาก
การศึกษา สังเกต
เชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎี แล้ วสังเคราะห์
เขียนสรุปและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการเรียนรู ้
3. ผู้บริหาร ครูและนิสติ อภิปราย
ร่วมกันเพื่อวางแนวทางในการ
แก้ ปัญหาและพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพให้ แก่ผ้ ูเรียน (Work
Integrated Learning)
4. นิสติ ถอดบทเรียน เขียน
ประสบการณ์การฝึ กปฏิบัติงานของ
ตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผู้อ่นื
และ-บันทึกสรุปโดยเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีและเขียนรายงาน
(Crystal Based Learning)
5. การสัมมนาทางการศึกษา

การวัดและประเมิน
output/ lessons based on
students' experience)
- การประเมินแฟ้ ม คู่มือฝึ ก
ปฎิบัติงาน/ อนุทนิ
(Diary/Journal assessment)
- การประเมินจากการสะท้อนผล
และการทางานร่วมกัน
(Assessment of result of teamwork effort)
-การประเมินตนเอง(Selfassessment)
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การปฎิบัติการสอน 2
2(0-6-0)
Teaching Practicun 2
ฝึ กปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะและงานหน้ าที่ผ้ ูช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจาชั้น งานผลิตสื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้ ใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน ช่ วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็ นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ภายใต้ การแนะนาดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ท่ไี ด้ จากการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎี
การเรียนรู้ และนามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและสะท้ อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง
การศึกษา
สรรถนะหลัก
สมรรถนะย่อย
เนื้ อหา/สาระ
กิจกรรมการเรียนรู ้
การวัดและประเมิน
1. การปฏิบัติการสอน
1. ปฏิบัติงานที่ได้ รับ
การปฏิบัติงานเป็ น
1. สถาบันผลิตครูและสถานศึกษา - อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง
และปฏิบัติงานในหน้ าที่ มอบหมายด้ วยความเอาใจ ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ร่วมกันจัดประสบการณ์ให้ นิสติ ได้ ร่วมกันประเมินการฝึ ก
ผู้ช่วยครู
ใส่ กระตือรือร้ นและ
ได้ แก่
ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานใน ประสบการณ์วิชาชีพด้ วยวิธกี าร
2. การจัดกิจกรรมและ รับผิดชอบ
1. การช่วยงานครูประจา หน้ าที่ครูในสถานศึกษา (Work
อย่างหลากหลายตั้งแต่การสังเกต
ทาโครงการเพื่อศึกษา
2. ปฏิบัติงานและ
ชั้น
Based Learning)โดยมีอาจารย์
การปฏิบัติงาน การตรวจผลงาน
วิเคราะห์และช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
- งานให้ ความรู้และ นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยงให้ คาแนะนา และจากการบันทึกการถอด
ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล
ผู้อ่นื ในสถานศึกษาอย่าง
อบรมผู้เรียน
ดูแลช่วยเหลือและสอนงาน
บทเรียน
การสร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างสรรค์
- งานสอน สื่อ และ ด้ วยวิธกี ารที่หลากหลาย (Work
- ประเมินพฤติกรรมและ
แก้ ปัญหาและพัฒนา
3. ส่งเสริมการเรียนรู้
การวัดประเมิน ภายใต้ Integrated Learning, Active
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจาก
ผู้เรียน
เอาใจใส่ และยอมรับความ การแนะนาดูแลของ
Learning,
การปฏิบัติงานโดยการ
3. การปรับปรุงและ
แตกต่างระหว่างบุคคล สร้ าง อาจารย์นิเทศก์และครู Critical /Analytical base
1. สังเกตพฤติกรรม การ
พัฒนาตนเองให้ มีความรู้ แรงบันดาลใจและสามารถ พี่เลี้ยง
Learning,Problem Base Learning, ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่นื
และเป็ นแบบอย่างที่ดี
แก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 2. งานพัฒนานักเรียน Project Based Learning, Crystal (Behavior observation)
เป็ นรายบุคคล
ทาโครงการวิเคราะห์
Based Learning
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สรรถนะหลัก
สมรรถนะย่อย
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
4. การพัฒนาตนเองให้ มี
ส่งเสริมให้ กาลังใจแก่ ความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ศิษย์
ต่อการเปลี่ยนแปลง
5. เสียสละ อุทศิ ตนเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรียน

เนื้ อหา/สาระ
และช่วยเหลือผู้เรียน
เป็ นรายบุคคล

กิจกรรมการเรียนรู ้
2. นิสิตถอดบทเรียน บันทึกและ
เขียนรายงานการปฏิบัติงานโดย
เชื่อมโยงกับทฤษฎีและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน

การวัดและประเมิน
2. ประเมินกระบวนการทางาน/
บทบาทในการทากิจกรรม
(Assessment of work
processes/activity roles)
3. ประเมินผลงาน/บทเรียนที่
ถอด ประสบการณ์จากนิสติ
(Assessment of output/ lessons
based on students' experience)
4. การประเมินแฟ้ ม คู่มือฝึ ก
ปฎิบัติงาน/ อนุทนิ
(Diary/Journal assessment)
5. การประเมินจากการสะท้อน
ผลและการทางานร่วมกัน
(Assessment of result of teamwork effort)
6. การประเมินตนเอง (Selfassessment)
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การปฎิบัติการสอน 3
2(0-6-0)
Teaching Practicun 3
ฝึ กปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่เี น้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญโดยประยุกต์ใช้ ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศิลป์ และศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม การบริหารจัดการชั้นเรี ยน และการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ท่ีเสริมสร้ างความสุขและความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน ภายใต้ การแนะนาดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและสะท้ อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
การสัมมนาทางการศึกษา
สรรถนะหลัก
สมรรถนะย่อย
เนื้ อหา/สาระ
กิจกรรมการเรียนรู ้
การวัดและประเมิน
1. การปฏิบัติการสอน
1. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
1. การปฏิบัติการสอน 1. สถาบันผลิตครูและ
- อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง
แบบจุลภาค
2. วางแผน ออกแบบและจัด
อย่างน้ อย 2 ระดับชั้น สถานศึกษาร่วมกันจัด
ร่วมกันประเมินการฝึ กประสบการณ์
2. การใช้ เทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้ท่มี ีประสิทธิผล พัฒนาหลักสูตร
ประสบการณ์ให้ นิสติ ได้ วิชาชีพด้ วยวิธกี ารอย่างหลากหลาย
ดิจิตัล การใช้ ภาษาและ 3. ผลิตสื่อ/นวัตกรรม และจัด
2. การพัฒนาหน่วยการ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่การสังเกตการปฏิบัติงาน
การสื่อสาร
สภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้
และออกแบบการจัดการ การตรวจผลงาน และจากการบันทึก
3. การพัฒนาตนเองให้ มี เรียนรู้และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 3. การวางแผน
เรียนรู้และการวัด
การถอดบทเรียน
ความรอบรู้ ทันสมัยและ มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้
ออกแบบและจัด
ประเมินผลอย่าง
- ประเมินพฤติกรรมและคุณธรรม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4. ส่งเสริมและจัดบรรยากาศการ กิจกรรมการจัดการ
หลากหลาย โดยมี
จริยธรรมค่านิยมจากการปฏิบัติงาน
4. การปฏิบัติงานร่วมกับ เรียนรู้ จัดกิจกรรม และบริหาร เรียนรู้
อาจารย์นิเทศก์และ
โดยการ
ผู้อ่นื อย่างสร้ างสรรค์
จัดการชั้นเรียนให้ เรียนรู้อย่างมี 4. การสร้ างบรรยากาศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงช่วยกัน
- การสังเกตพฤติกรรม (Behavior
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความสุข
การเรียนรู้และการ
นิเทศนิสติ อย่างต่อเนื่อง observation)
5. การประพฤติตนเป็ น 5. วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา บริหารจัดการชั้นเรียน
- การประเมินกระบวนการทางาน/
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ผู้เรียน
บทบาทใน การทากิจกรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การสรุปและเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน

สมรรถนะย่อย
6. ถอดบทเรียน และเขียน
รายงานผลการศึกษา เขียนสรุป
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้
ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
8. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูทุม่ เท เสียสละ อุทศิ ตน
เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

เนื้ อหา/สาระ
5. การใช้ ส่อื เทคโนโลยี
การเรียนรู้
6. การวัด ประเมินผล
การเรียนรู้
7. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการและ
สังเคราะห์ข้อมูลความรู้
ประสบการณ์การฝึ ก
ปฏิบัติงานของตนเอง
และเขียนรายงาน

กิจกรรมการเรียนรู ้
2. ครูพ่ีเลี้ยงและนิสิต
อภิปรายร่วมกันเพื่อวาง
แนวทางในการแก้ ปัญหา
และพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพให้ แก่ผ้ ูเรียน โดย
ใช้ วิธกี ารที่หลากหลาย
(Work Integrated
Learning, Active
Learning, Critical
/Analytical base
Learning, Work Based
Learning)
3. การจัดการและ
สังเคราะห์ข้อมูลความรู้
เขียนประสบการณ์ฝึก
ปฏิบัติงานของตนเอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เขียนรายงาน
(Crystal Based
Learning)

การวัดและประเมิน
- (Assessment of work
processes/activity roles)
- ประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอด
ประสบการณ์จากนิสติ (Assessment
of output/ lessons based on
students' experience)
- ประเมินแฟ้ ม คู่มือฝึ กปฎิบัติงาน/
อนุทนิ (Diary/Journal assessment)
- ประเมินจากการสะท้อนผลและการ
ทางานร่วมกัน (Assessment of
result of team-work effort)
- ประเมินตนเอง
(Self-assessment)
- ประเมินโดยเพื่อน
(Peer-assessment)
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การปฎิบัติการสอน 4
6(0-18-0)
Teaching Practicun 4
ฝึ กปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็ นนวัตกร ทาวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และสร้ างนวัตกรรม มี จิตสาธารณะในการร่ วมมือกับชุมชนหรือผู้อ่นื อย่างสร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มี
ทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดาเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ภายใต้ การแนะนาดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง และการสัมมนาทางการศึกษา
สรรถนะหลัก
สมรรถนะย่อย
เนื้ อหา/สาระ
กิจกรรมการเรียนรู ้
การวัดประเมิน
1. สมรรถนะการปฏิบัติงาน 1. บริหารหลักสูตร
1. พัฒนาหลักสูตรและ
1. สถาบันผลิตครูและ
- อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง
ในหน้ าที่ครู และการทางาน
วางแผนและการจัดการ ออกแบบ วางแผนการ
สถานศึกษาร่วมกันจัด
ร่วมกันประเมินการฝึ กประสบการณ์
เป็ นทีม
เรียนรู้ใน ชั้นเรียน
จัดการเรียนรู้
ประสบการณ์ให้ นิสติ ได้
วิชาชีพด้ วยวิธกี ารอย่างหลากหลาย
2. สมรรถนะการจัดการ
2. บริหารจัดการชั้น
2. จัดการเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูใน
ตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังการฝึ ก
เรียนรู้
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้ มีปัญญารู้ สถานศึกษา (Work Based โดยพิจารณาจาก
3. การวิจัยและการสร้ าง
ให้ มีปัญญารู้คิด และมี
คิด และมีความเป็ นนวัตกร Learning) โดยมีอาจารย์
1) การบันทึก
นวัตกรรมการเรียนรู้
ความเป็ นนวัตกร
3. ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี นิเทศและครูพ่ีเลี้ยงให้
2) แผนการจัดการเรียนรู้
4. การจัดกิจกรรม โครงการ 3. ใช้ ส่อื และเทคโนโลยี ดิจิตอลและสร้ างนวัตกรรม คาแนะนา ดูแลช่วยเหลือ
3) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เพื่อพัฒนาการจัดการ
เพื่อพัฒนาการจัดการ
2. นิสติ พัฒนาหลักสูตรและ
4) ประเมินโครงงาน/โครงการ
5. การประพฤติตนเป็ น
เรียนรู้และสร้ าง
เรียนรู้หรือแก้ ปัญหาผู้เรียน ออกแบบ วางแผนการ
บริการวิชาการ
แบบอย่างที่ดีแก่ผ้ ูอ่นื ทั้งใน
นวัตกรรม
4. วิจัยและสร้ างนวัตกรรม จัดการเรียนรู้ และจัดการ
5) สังเกตกระบวนการทางาน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและ 4. ออกแบบและ
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เรียนรู้รายวิชาที่ได้ รับ
เป็ นทีม
ความเป็ นครู มีความเป็ น
พัฒนาการวัดประเมินผล 5. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่นื
มอบหมายตลอดภาค
6) ประเมินค่านิยม และ
พลเมืองที่เข้ มแข็ง
เพื่อเพิ่มพลังการเรียนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ และ
การศึกษา
คุณลักษณะความเป็ นครู
แก่ผ้ ูเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

75
สรรถนะหลัก
6. การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาผู้เรียนให้ มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

สมรรถนะย่อย
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่นื อย่างสร้ างสรรค์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้ างความ
สัมพันธภาพที่ดีและ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้และทางานเป็ นทีม
6. ทาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
7. ทาโครงการกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
8. ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้ ทนั สมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
9. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ทุม่ เท เสียสละ อุทศิ ตน
เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

เนื้ อหา/สาระ
6. ทาโครงงาน/โครงการ
วิชาการ
7. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู ้
3. นิสติ สร้ างผลงานวิจัย
นวัตกรรม สื่อและจัด
สภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้(Research base
learning)
4. นิสติ ร่วมมือจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และปฏิบัติหน้ าที่อ่นื ๆใน
สถานศึกษา (Project Based
Learning)
5. การสัมมนาทางการศึกษา

การวัดประเมิน
- อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง
ร่วมกันประเมินพฤติกรรมและ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจาก
การปฏิบัติงานโดยการ
1. การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)
2. การประเมินกระบวนการ
ทางาน/ บทบาทในการทา
กิจกรรม (Assessment of work
processes/activity roles)
3. ประเมินผลงาน/บทเรียนที่
ถอดประสบการณ์จากนิสติ
(Assessment of output/ lessons
based on students' experience)
4. การประเมินแฟ้ ม คู่มอื ฝึ ก
ปฎิบัติงาน/ อนุทนิ
(Diary/Journal assessment)
5. การประเมินจากการสะท้อน
ผลและการทางานร่วมกัน
(Assessment of result of team-work
effort)
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สมรรถนะย่อย

เนื้ อหา/สาระ

กิจกรรมการเรียนรู ้

การวัดประเมิน
6. การประเมินตนเอง
(Self-assessment)
7. การประเมินโดยเพื่อน
(Peer assessment)
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็ นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูรวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ บัง
เกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน
4.1.3 มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ แก่
1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริ บทโลก มีความรู้เท่าทันสังคมและสามารถนาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ แก่ผ้ ูเรียน
2) ประยุกต์ใช้ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการให้ คาปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
3) บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์ การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
4) ใช้ ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
5) สามารถใช้ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษเพื่ อการสื่ อ สาร และใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อการศึกษา
6) ออกแบบ ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครูระหว่ างเรี ยนและการปฏิบัติสอนของนิสิตชั้ นปี ที่ 1–3
กาหนดให้ ฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา
4.2.2 การฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ของ
นิสติ ชั้นปี ที่ 4 กาหนดให้ ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การปฏิบัติการสอนและการปฎิบัติการสอนระหว่างเรียน จัดให้ ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม
ปี ละ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็ นเวลาต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ในแต่ละชั้นปี
4.3.2 จัดให้ ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา เต็ม
เวลา โดยต้ องมีช่ัวโมงฝึ กปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4.4 การเตรียมการ
4.4.1 นิสติ ต้ องผ่านข้ อกาหนดด้ านการเรียนและการทากิจกรรมตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ข้ อกาหนดสาหรับนิสติ ที่จะออกปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
4.4.2 นิสติ ต้ องเข้ าร่วมการปฐมนิเทศนิสติ ก่อนออกปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
4.4.3 นิสติ ต้ องเข้ าร่วมการสังเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ี
เลี้ยงก่อนปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนจริง
4.4.4 กาหนดให้ มีอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาทาการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ของนิสติ
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4.4.5 นิสติ ต้ องเข้ าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึ ก
ประสบการณ์
4.4.6 การจัดเตรียมการให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่นิสติ โดยอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/
ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
4.4.7 การจัดคลินิคให้ คาปรึกษาในด้ านต่าง ๆ แก่นิสติ ที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยจัดขึ้นที่
คณะศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การทาวิจัยในชั้นเรียน เป็ นต้ น
4.4.8 นิสติ ต้ องเข้ าร่วมการสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสรุปเป็ น
บทเรียนสาคัญสาหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เพื่ อให้ นิสิตทุกคนได้ เรี ยนรู้การทาวิจัยเพื่ อรู้และเข้ าใจปั ญหา และการวิจัยเพื่ อแก้ ปัญหา/พั ฒนา
ผู้เรียน จึงกาหนดให้ นิสิตแต่ละคนต้ องฝึ กประสบการณ์การทาวิจัยโดยทาการสารวจเพื่อรู้/เข้ าใจปั ญหาแล้ วทา
วิจัยเชิงทดลองเพื่อแก้ ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน นิสติ อาจทารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เรื่อง แต่ให้ มีสาระครอบคลุม
ตามที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้ รับการเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน
2) สามารถทางานวิจัยเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
4) สามารถพั ฒ นางานวิ จั ย และประยุ ก ต์ ใ ช้ ผลงานวิ จั ย เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการประกอบ
วิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ ต้ องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
5.5.2 กาหนดให้ มีอาจารย์ท่ปี รึ กษางานวิจัย ประกอบด้ วย อาจารย์นิเทศก์และครู/อาจารย์พ่ี เลี้ยง
ของนิสติ แต่ละคน
5.5.3 ครู/อาจารย์พ่ี เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ให้ คาปรึ กษาในการกาหนดประเด็นหัวข้ อที่จะศึกษา
และอาจารย์นิเทศก์ให้ คาปรึกษาในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
5.5.4 ให้ นิสิตจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท้งั เอกสารและแฟ้ มข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัด
นิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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5.6 กระบวนการประเมินผล (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน)
อาจารย์ท่ปี รึ กษางานวิจัยร่ วมกันประเมินงานวิ จัยของนิสิตตามเกณฑ์ท่กี าหนด โดยพิ จารณาตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้
5.6.1 ประเมินความก้ าวหน้ าในการทาวิจัย
5.6.2 ประเมินผลงานวิจัยของนิสติ ด้ วยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา

2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้ สงั คม

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
กลยุทธ์การสอน
(1) การติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้ านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์
(2) การสืบค้ นและนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้ านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั
(3) การจัดทาอินโฟกราฟิ กเพื่อสรุปประเด็น
สาระสาคัญของงานที่นาเสนอ
(4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริง
ในสถานศึกษา (Work Integrated Learning:
WIL)
(5) การเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู
เป็ นรายปี ตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
(1) การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้ านการศึกษา
(2) การสืบค้ นและนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญการศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั
(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(4) การเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู
เป็ นรายปี ตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การสอน
(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ใน
ประเด็นวิกฤตด้ านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ
(Interaction Action Learning)

81
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สมรรถนะของหลักสูตร

3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนรู้ตาม
วิชาเอกโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
(3) การใช้ กรณีศึกษา (Case Study)
(4) การใช้ กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value
Clarification)
(5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริง
ในสถานศึกษา
(6) การเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู
เป็ นรายปี ตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
(1) การสังเกตพฤติกรรมในขณะทางานตาม
สภาพจริง (Authentic)
(2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(4) ผลงานกรณีศึกษา
(5) ผลการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู
เป็ นรายปี ตลอดหลักสูตร
(6) ใช้ แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
(7) ผลการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู
เป็ นรายปี ตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การสอน
(1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริง
ในสถานศึกษา
(2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ
ความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธสี อนกับ
เทคโนโลยี (Technological pedagogical content
knowledge: TPCK)
(3) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
(4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริง
ในสถานศึกษา
(5) การเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู เป็ น
รายปี ตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
(1) การฝึ กทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
จาลอง
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สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(3) รายงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
(4) การเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู เป็ น
รายปี ตลอดหลักสูตร

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมทีใ่ ช้ในการพัฒนา
ED-SWU
คุณลักษณะพิเศษ
1) E: Ethics (คุณธรรม)
 กาหนดวิชาสอน ให้ ความรู้ในรายวิชา
เป็ นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความเป็ น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ครู และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ และบริการสังคมไว้ ในกระบวนการเรียนการสอน
ยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เสียสละ
 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างคุณธรรม
อุทศิ ตนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม มีความ
จริยธรรม จัดสถานการณ์ต่างๆ จัด
รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและมี
ประสบการณ์เป็ นปกติและในโอกาสพิเศษ
จิตสานึกสาธารณะ
 จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น
จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนาต่าง ๆ ให้
นิสติ โดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชน
เพื่อเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและ
เป็ นผู้นาในการสืบสาน สร้ างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาไทย ทั้งด้ านการแต่งกาย
มารยาทไทยและวิถีไทย จิตสานึกสาธารณะและ
การพัฒนาอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
 ส่งเสริมให้ นิสติ ประพฤติตนเป็ นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมโดยมีการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
นิสติ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็ นประจาทุกปี
2) D: Democracy (คารวะธรรม สามัคคีธรรม  สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
ปัญญาธรรม)
จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์
เป็ นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื เคารพผู้อ่นื
ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม
เป็ นผู้นา-ผู้ตามที่ดี ไม่ต่อต้ าน ทะเลาะเบาะแว้ ง การทางานเป็ นทีม การอบรม สัมมนา
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ED-SWU
มีเหตุผล

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)
มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ ม เป็ นกันเองกับ
เพื่อนนิสติ และบุคคลทั่วไป เป็ นแบบอย่างที่ดี

4) W: Work Smart (เป็ นนักปฏิบัติท่ดี ี)
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้ อง ทันเวลา และทันสมัย
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงตาม
แผนปฏิบัติงาน แก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม สามารถใช้ เทคโนโลยีในการทางาน

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมทีใ่ ช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษ
 การจัดกิจกรรมและการทางานกลุ่ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อ่นื
 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ ความรัก ความเมตตาและ
เอาใจใส่โดยอาจารย์ผ้ ูสอนและโดยระบบ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
 การปฏิสงั สรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น
จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนาต่าง ๆ ให้ นิสติ
โดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ ไปบริการวิชาการเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม
 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์
ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม
การทางานเป็ นทีม การอบรม สัมมนา
 การจัดกิจกรรมและการทางานกลุ่ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อ่นื และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ ความรัก ความเมตตาและเอา
ใจใส่โดยอาจารย์ผ้ ูสอน และโดยระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
 ทากิจกรรมเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น
 ให้ ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกใน
กระบวนการเรียนการสอน
 จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์
ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ดูงานต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้ างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
 การศึกษา ค้ นคว้ า และวิจัย การศึกษา ดูงาน
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คุณลักษณะพิเศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู
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5) U: Unity (รักองค์กร)
รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้สกึ ที่ดีต่อ
องค์กร ดารงไว้ ซ่ึงอัตลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมทีใ่ ช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษ
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการใช้
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
สร้ างสรรค์โดย และเขียนรายงาน การเขียน
ผลงานทางวิชาการ
 การจัดกิจกรรมที่กาหนดให้ ศึกษาค้ นคว้ า ด้ วย
ตนเอง ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์
เช่น การอบรม สัมมนา ต่างๆ
 การวิจัย ค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพในการทางานเดี่ยวและเป็ นทีม
 การประยุกต์ใช้ การวิจัย การค้ นคว้ าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา
การทาโครงงาน การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษา
ค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทาง
การศึกษา มีระบบ กระบวนการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์
ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม
การทางานเป็ นทีม การอบรม สัมมนา
 การจัดกิจกรรมและการทางานกลุ่ม กิจกรรม
ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อ่นื และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ ความรัก ความเมตตาและเอา
ใจใส่โดยอาจารย์ผ้ ูสอน และโดยระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
 การปฏิสงั สรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็ นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
1.2 มีจิตอาสา จิตสานึก
สาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้ รับมอบหมาย สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
1.3 มีความกล้ าหาญและ
แสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
และตรงต่อเวลา สามารถวินิจฉัย
จัดการและคิดแก้ ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้ วยความ
ถูกต้ องเหมาะสมกับสังคม
1.4 ปฏิบัติตนตามหลักธรร
มาภิบาล
1.5 ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.6 มีค่านิยมและ
คุณลักษณะเป็ นประชาธิปไตย
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ได้

กลยุทธ์การสอน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม การเข้ า
เน้ นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่างโดย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
เข้ าเรียน การตรงต่อเวลาของ
จรรยาบรรณ
นิสติ ในการเข้ าเรียน การส่งงาน
2. กาหนดให้ นิสิตทางานเป็ นกลุ่ม
ที่ได้ รับมอบหมาย
หรือจัดทาโครงงานที่เกี่ยวข้ องกับ
การรับผิดชอบในหน้ าที่ท่ไี ด้ รับ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มอบหมาย
วิชาชีพครู เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ 3. สังเกตพฤติกรรมการแสดง
โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ต้ัง อาการรับรู้หรือตอบสนองใน
3. ฝึ กการเป็ นผู้นาและผู้ตาม เพื่อ
การเรียน การจดบันทึก
ส่งเสริมการเป็ นสมาชิกที่ดี และมีความ การโต้ ตอบข้ อซักถาม โดยเน้ น
รับผิดชอบต่อสังคม
การประเมินตามสภาพจริง
4. สร้ างโอกาสให้ นิสิตได้ พบกับ
4. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วน
บุคคลหรือเหตุการณ์ท่เี ป็ นกรณีตัวอย่าง ร่วมในกระบวนการประเมินผล
เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม
5. การเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
6. ประกาศเกียรติคุณนิสติ ที่ทา
ประโยชน์ต่อสังคม
7. ปลูกฝังให้ นิสติ เป็ นผู้ท่มี ีวินัยใน
ตนเองและมีระเบียบ ทั้งด้ านการเรียน
และการดารงชีวิต
8. ใช้ วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยม การเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์/
ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็ นพื้นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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ผลการเรียนรู ้
2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษา
ทั่วไป
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้ าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู
ปรัชญาความเป็ นครู จิตวิทยา
สาหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ ไขปัญหา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
การวัดประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทลั
ทักษะการทางานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้ างสรรค์ และทักษะศตวรรษ
ที่ 21 มีความรู้ ความเข้ าใจใน
การบูรณาการความรู้กบั การ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการ
สอน(TPACK) การสอนแบบ
STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. จัดกิจกรรมโดยเน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อให้ มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง
3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงมา
บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน
4. ให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าและเรียนรู้
ด้ วยตนเอง
5. ให้ นิสติ จัดทาโครงงาน การฝึ กงาน
การฝึ กปฏิบัติ การปฏิบัติการสอนและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานศึกษา
หรือหน่วยงาน องค์กร ที่เป็ นเครือข่าย
6. ใช้ วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้ การสืบ
สอบการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรร
สร้ างนิยม (Constructivism) การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทลั การเรียนรู้แบบ
ห้ องเรียนกลับด้ าน การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ ปรากฏการณ์/ ฉากทัศน์
เป็ นพื้นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐาน Team-based Learning
Workplace-based Learning MOOC
(Massive Open Online Course)

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติ งานของ
นิสติ โดยใช้ การประเมินตาม
สภาพจริงในด้ านต่าง ๆ คือ
1.1 การทดสอบย่อย
1.2 การทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาค
เรียน
1.3 การรายงาน/
แผนงาน/ โครงการ
1.4 การนาเสนอผลงาน
1.5 โครงงาน
การฝึ กงาน การฝึ กปฏิบัติ
การปฎิบัติการสอน
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ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.3 มีความรอบรู้ในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้ าวหน้ า
ด้ านวิทยาการและนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เนื้อหาสาระด้ านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
2.4 มีความรู้ เข้ าใจชีวิต
เข้ าใจชุมชน เข้ าใจโลกและ
การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถนาแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน
2.5 มีความรู้และ
ความสามารถในการใช้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 คิด ค้ นหา วิเคราะห์
ข้ อเท็จจริง และประเมินข้ อมูล
สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้ อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็ น
พลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล
สามารถเผชิญและก้ าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทลั

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
นิสติ ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การคิด จากสภาพ ปัญหา หรือ
สถานการณ์จริงต่างๆ ทั้งในระดับ
บุคคลและกลุ่ม เช่น การสะท้อนคิด การ
บันทึกการเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การ
ทากรณีศึกษา การ โต้ วาที การจัดทา

1. การประเมินผลที่สะท้ อนการ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้ การ
ประเมินตามสภาพจริง จากการ
เขียนรายงาน การนาเสนอ
ผลงาน การบันทึกการเรียนรู้
และการทดสอบ
2. การสังเกตนิสติ ด้ าน
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เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต
นาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ ปัญหา
และพัฒนางานได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 เป็ นผู้นาทางปัญญา
สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อย่างสร้ างสรรค์ มีภาวะผู้นา
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
เข้ มแข็งและกล้ าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้นาและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผ้ ูเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
อย่างสร้ างสรรค์
3.3 สร้ างและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการทาวิจัยและสร้ าง
หรือร่วมสร้ างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นผู้สร้ างหรือ
ร่วมสร้ างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม
3.4 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่า
และความสาคัญของศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
และนามาประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
งานและพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

โครงการ การทดลองในห้ องปฎิบัติการ ความสามารถในการตัดสินใจ
ฯลฯ
การแก้ ไขปัญหาในสถานการณ์
2. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาส
ต่างๆ
เรียนรู้จากปัญหาและประสบการณ์จริง
เพื่อการเสนอแนะและหาแนวทางแก้ ไข
3. ใช้ วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ การ
เรียนรู้จากกรณีศึกษา การเรียนรู้โดย
บูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดย
ใช้ การสืบสอบ การการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร้ างนิยม (Constructivism)
การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทลั การเรียนรู้แบบ
ห้ องเรียนกลับด้ าน การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ ปรากฏการณ์/ ฉากทัศน์
เป็ นพื้นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ น
ฐาน การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การเรียนรู้ด้วย
การนาตนเอง การเรียนรู้โดยวิธโี สเคร
ติส Team-based Learning
Workplace-based Learning MOOC
(Massive Open Online Course)
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เข้ าใจและใส่ใจอารมณ์ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
ความรู้สกึ ของผู้อ่นื มีความคิด เรียนที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงาน
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
และทางสังคม
เพื่อเสริมสร้ างให้ ผ้ ูเรียนตระหนักถึง
4.2 ทางานร่วมกับผู้อ่นื
ความสาคัญและพัฒนาตนเองในด้ าน
ทางานเป็ นทีม เป็ นผู้นาและ
ความมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีและ
ผู้ตามที่ดี มีสมั พันธภาพที่ดีกบั
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและ 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
คนในชุมชน มีความรับผิดชอบ ภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อ
ต่อส่วนรวมทั้งด้ านเศรษฐกิจ
เสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
และความรับผิดชอบ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อ
3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
หน้ าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้ าใจ
ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชา
สามารถช่วยเหลือและแก้ ปัญหา ต่าง ๆ
ตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้ 4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ าง
อย่างสร้ างสรรค์
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลใน
สังคมและความรับผิดชอบเข้ ากับ
เนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน
5. มอบหมายงานทั้งเป็ นรายบุคคลและ
เป็ นกลุ่มให้ ผ้ ูเรียนศึกษาค้ นคว้ า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี
หลักการที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
โดยนาเสนอเป็ นรายงาน ในรูปแบบการ
นาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
6. ใช้ วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
จริงในสถานศึกษา การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้ าง
นิยม (Constructivism)
การเรียนรู้แบบผสมผสาน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมของ
นิสติ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบในการทากิจกรรม
กลุ่ม เช่น การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อน โดยใช้ การ
ประเมินตามสภาพจริง
2. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วน
ร่วมในการประเมิน
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โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลั
การเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับด้ าน
การเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์/
ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็ นพื้นฐาน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพTeambased Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online
Course)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
1. ประเมินทักษะของนิสติ
ข้ อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม
ในด้ านการสื่อสาร การใช้
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้ นิสติ มีความรู้ความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
เข้ าใจและมีความตระหนักถึงคุณค่า
การวิเคราะห์ เทคนิคเชิงตัวเลข
ปัญหาทางการศึกษาได้ อย่าง
ในเรื่องของหลักการพูด การเขียน
และสถิติ ที่เน้ นการประเมิน
รวดเร็วและถูกต้ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และ ตามสภาพจริง เช่น การสังเกต
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อ
เทคนิคทางสถิติ ในสถานการณ์ต่าง ๆ พฤติกรรมเกี่ยวกับการ
แม่ผ้ ูปกครอง บุคคลในชุมชน
เพื่อการเข้ าถึงข้ อมูล เลือกรับ เลือกใช้ วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และ
และสังคม และผู้เกี่ยวข้ องกลุ่ม
วิเคราะห์และประเมินคุณค่า ตลอดจน ผลงานของนิสติ การประเมิน
ต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สังเคราะห์เพื่อการนาไปใช้ ใน
การนาเสนอผลงานของนิสติ
โดยสามารถเลือกใช้ การสื่อสาร
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การนาเสนอ
โดยใช้ Power Point การ
ทางวาจา การเขียน หรือการ
ผลงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินทักษะการศึกษาค้ นคว้ า
นาเสนอด้ วยรูปแบบต่าง ๆ โดย 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่เี น้ น
ของนิสติ การประเมินทักษะ
ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
การฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยี
การสนทนาทางวิชาการของ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
นิสติ การประเมินการเขียนทาง
5.3 ใช้ เทคโนโลยี
และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งส่งเสริมให้ วิชาการของนิสติ
สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล
เกิดทักษะการสื่อสารทั้งการรับฟัง
2. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วน
หรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ การพูด และการเขียน ระหว่างผู้เรียน ร่วมในการประเมินทักษะการ
ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สอน สังคมและชุมชน
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สามารถใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปที่ 3. ใช้ วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ วิเคราะห์เชิงตัวเลข และเทคนิค
จาเป็ นสาหรับการเรียนรู้ การ
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน ทางสถิติ
จัดการเรียนรู้ การทางาน การ
จริงในสถานศึกษา การบรรยายเชิง
ประชุม การจัดการและสืบค้ น
ปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ข้ อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณา
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ข้ อมูลและสารสนเทศโดยใช้ ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้ อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
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การเทคโนโลยีดิจิทลั
การเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับด้ าน
การเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์/
ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็ นพื้นฐาน
Team-based Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online
Course)

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
6.1 มีความรู้ความเข้ าใจใน
1. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ผ่าน
แนวคิดปรัชญาการศึกษา
ประสบการณ์ตรง ได้ แก่ การจัดทา
สามารถตัดสินใจเลือกใช้ ปรัชญา แผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
ตามความเชื่อในการสร้ าง
เรียนการสอน การผลิตสื่อ และการใช้
หลักสูตรรายวิชา การออกแบบ สื่อ การวัดประเมินผล การปฏิบัติการ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน สอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)
การสอน สื่อและเทคโนโลยีการ การวิจัยในชั้นเรียน
สื่อสาร การวัดและประเมิน
2. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ผ่าน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
ประสบการณ์ตรงในด้ านการปฏิบัติงาน
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้
ครูในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอน
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ ระหว่างเรียนและในสถานศึกษา
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
3. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากผู้มี
แบบเปิ ดได้ อย่างเหมาะสมกับ
ประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียน การสอน ผ่านการสังเกตการสอน การ
และพื้นที่
สัมภาษณ์
6.2 มีความสามารถในการ
4. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้ แลกเปลี่ยน
นาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ ใน
เรียนรู้จากเพื่อนในสถาบันและต่าง
การวิเคราะห์ผ้ ูเรียนเป็ น
สถาบัน
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม
5. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จาก
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหาร ต้ นแบบ เช่น ครูผ้ ูสอน ครูประจาชั้น
จัดการ และกลไกการช่วยเหลือ ครูผ้ ูช่วย ครูพ่ีเลี้ยง ครูต้นแบบ ครู
แก้ ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ แกนนา หรือครูแห่งชาติ
ตอบสนองความต้ องการ ความ 6. จัดให้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
สนใจ ความถนัด และศักยภาพ เช่น กรณีตัวอย่างจากห้ องเรียน การ
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
สังเกตการณ์สอนแบบต่างๆ การ

1. ให้ ผ้ ูมีส่วนร่วมทุกฝ่ าย
เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ี
เลี้ยง ครูประจาชั้น เพื่อน
อาจารย์นิเทศก์ ประเมินนิสติ
ที่เน้ นการประเมินตามสภาพ
จริง ในเรื่องความ สามารถใน
การจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
และความเป็ นครู
2. ประเมินผลงานนิสติ
จาก บันทึกการสอนประจาวัน
บันทึกการนิเทศ บันทึกการ
สังเกตการสอนครูพ่ีเลี้ยงและ
เพื่อน แผนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการทางานวิจัยในชั้น
เรียน การทาแฟ้ มสะสมงาน
สรุปผลการปฏิบัติการสอนและ
ฝึ กประสบการณ์ รายงานผล
การจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3. สังเกตการสอนในชั้น
เรียนและประเมินแบบบันทึก
หลังการสอน โดยครูพ่ีเลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และเพื่อนนิสติ
4. ประเมินงานวิจัยในชั้น
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ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้ องการ
จาเป็ นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้ อจากัดทางกาย
6.3 จัดกิจกรรมและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและ
การทางานในสถานการณ์จริง
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ทางาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึ กการปฏิบัติให้ ทา
ได้ คิดเป็ น ทาเป็ น โดยบูรณา
การการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้ องกัน
แก้ ไขปัญหา และพัฒนา ด้ วย
ความความซี่อสัตย์สจุ ริต มีวินัย
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนสาคัญที่สดุ
6.4 สร้ างบรรยากาศ และ
จัดสภาพแวดล้ อม สื่อการเรียน
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้ างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อ
อานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรอบรู้
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่องให้ เต็มตาม
ศักยภาพ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

สัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้มี
เรียนโดยครูพ่ีเลี้ยง และ
ประสบการณ์
อาจารย์นิเทศก์
7. ใช้ วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
5. ประเมินการจัดโครงการ
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน ทางวิชาการของนิสิต
จริงในสถานศึกษา การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรสร้ างนิยม (Constructivism) การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทลั
8. การเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับด้ าน
1) การเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์/
ปรากฏการณ์/ ฉากทัศน์เป็ น
พื้นฐาน
2) การเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐาน
3) การเรียนรู้โดยใช้ การวิจัย
เป็ นฐาน
4) การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
5) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
6) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
7) การเรียนรู้โดยวิธโี สเครติส
8) Team-based Learning
9) Workplace-based Learning
10) MOOC (Massive Open
Online Course)
11) การเรียนรู้แบบห้ องเรียน
กลับด้ าน การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก
ทัศน์เป็ นพื้นฐาน การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็ นฐานการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็ นฐาน การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
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6.5 มีทกั ษะศตวรรษที่ 21
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทางานแบบร่วมมือ
ทักษะการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนา
ทักษะเหล่านี้มาใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และการพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้โดยวิธโี สเครติส
Workplace-based Learning

หมายเหตุ ในด้ านของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้ จัดให้ นิสติ มีการพัฒนาให้ เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็ นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้ รับมอบหมาย สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
3. มีความกล้ าหาญและแสดงออกทางคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรง
ต่อเวลา สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้ วยความ
ถูกต้ องเหมาะสมกับสังคม
4. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
6. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็ นประชาธิปไตย มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้
ด้านความรู ้

1. มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้ านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็ นครู จิตวิทยา
สาหรั บ ครู จิ ตวิทยาพั ฒนาการ จิ ตวิ ทยาการเรี ยนรู้ เพื่ อจัดการเรี ยนรู้ แ ละช่ วยเหลื อ
แก้ ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิ ทัล ทัก ษะการทางานวิ จัยและวัดประเมิน ทักษะการร่ วมมือสร้ า งสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้ าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(TPACK) การสอนแบบ
STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
3. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาวิ ชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาการและนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้ านมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
4. มีความรู้ เข้ าใจชีวิต เข้ าใจชุมชน เข้ าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนา
แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
5. มี ค วามรู้ และความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ตามมาตรฐาน
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ด้านทักษะทางปั ญญา

1.

2.

3.

4.

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
คิด ค้ นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้ อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้ อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็ นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้ าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทลั เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) และโลก
อนาคต นาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ ปัญหาและพัฒนางานได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
เป็ นผู้นาทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้ างสรรค์ มีภาวะผู้นา
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้ มแข็งและกล้ าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นาและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผ้ ูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้ างสรรค์
สร้ างและประยุกต์ใช้ ความรู้จากการทาวิจัยและสร้ างหรือร่วมสร้ างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นผู้สร้ างหรือร่วมสร้ างนวัตกรรม
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ 1. เข้ าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สกึ ของผู้อ่นื มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
ระหว่างบุคคลและความ
2. ทางานร่วมกับผู้อ่นื ทางานเป็ นทีม เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้เรียน
รับผิดชอบ
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้ านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้ อย่างสร้ างสรรค์
ด้านทักษะการวิเคราะห์ 1. มีทกั ษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้ าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้ อง
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
2. สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผ้ ูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้ องกลุ่มต่าง
และเทคโนโลยี
ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้ การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
สารสนเทศ
นาเสนอด้ วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่
เหมาะสม
3. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็ นสาหรับการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้ นข้ อมูลและสารสนเทศ
รับและส่งข้ อมูลและสารสนเทศโดยใช้ ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้ อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
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ผลการเรียนรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
ด้านวิธีวิทยาการจัดการ 1. มีความรู้ความเข้ าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ ปรัชญาตาม
ความเชื่อในการสร้ างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
เรียนรู ้
สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้ แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิ ดได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2. มีความสามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ ในการวิเคราะห์ผ้ ูเรียนเป็ นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้ องการ ความสนใจ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มี
ความต้ องการจาเป็ นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ทางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึ กการปฏิบัตใิ ห้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น โดย
บูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มา
ใช้ เพื่อป้ องกัน แก้ ไขปัญหา และพัฒนา ด้ วยความความซี่อสัตย์สจุ ริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สดุ
4. สร้ างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้ อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้ างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรอบรู้ มีปัญญา
รู้คิดและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่องให้ เต็มตามศักยภาพ
5. มีทกั ษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

4

ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5































































รายวิชา
1
วิชาบังคับ
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว261 พลเมืองวิวฒ
ั น์
วิชาบังคับเลือก
มศว131 ลีลาศ
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว134 โยคะ
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
มศว135 ว่ายนา้
มศว136 แบดมินตัน
มศว137 เทนนิส
มศว138 กอล์ฟ
มศว139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
มศว241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสังคม
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว248 พลังงานทางเลือก
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว253 สุนทรียสนทนา
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
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ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว262 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว263 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
มศว355 พุทธธรรม
มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
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ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
มศว358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว361 มศว เพื่อชุมชน
มศว362 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
มศว363 สัมมาชีพชุมชน
มศว364 กิจการเพื่อสังคม
กลุ่มวิชาชีพครู
ศษ101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู
ศษ141 จิตวิทยาสาหรับครู
ศษ191 การปฎิบตั กิ ารสอน 1
ศษ201 ภาษาไทยสาหรับครู
ศษ231 การพัฒนาหลักสูตร
ศษ232 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้
ศษ291 การปฎิบตั กิ ารสอน 2
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5

ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

รายวิชา

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมอื อาชีพ
ศษ361 การประกันคุณภาพและการบริหาร
จัดการการศึกษา
ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
ศษ391 การปฎิบตั กิ ารสอน 3
ศษ491 การปฎิบตั กิ ารสอน 4
กลุ่มวิชาเอก
คณ111 คณิตศาสตร์ 1
คณ112 คณิตศาสตร์ 2
คณ141 หลักและวิธกี ารของคณิตศาสตร์
คณ213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
คณ222 ทฤษฎีจานวน
คณ282 หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ
คณ301 คณิตศาสตร์สาหรับครูมธั ยมศึกษาตอนต้ น
คณ302 คณิตศาสตร์สาหรับครูมธั ยมศึกษาตอนปลาย
คณ322 พีชคณิตนามธรรม 1
คณ323 พีชคณิตเชิงเส้น 1
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ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
คณ331 สารวจเรขาคณิต
คณ481 โครงงานคณิตศาสตร์สาหรับครู
คษ452 การสร้ างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
คษ471 บูรณาการวิธวี ิทยาสาหรับครูคณิตศาสตร์
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก
คณ102 เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์ 1
คณ103 เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์ 2
คณ211 สมการเชิงอนุพันธ์
คณ212 คณิตศาสตร์ 3
คณ251 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้ น
คณ312 การวิเคราะห์เชิงซ้ อนเบื้องต้ น
คณ314 แคลคูลัสขั้นสูง
คณ342 ทฤษฎีเซต
คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1
คณ352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
คณ382 การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับครู
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ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

คณ411
คณ416
คณ418
คณ419
คณ423
คณ424
คณ432
คณ433
คณ443
คณ444
คณ451
คณ461
คณ480
คณ482
คณ485
คณ492
คษ202
คพ111

การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้ น
การวิเคราะห์เวกเตอร์
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
พีชคณิตนามธรรม 2
พีชคณิตเชิงเส้น 2
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้ น
ประวัตคิ ณิตศาสตร์
ทฤษฎีกราฟ 2
ทอพอโลยีเบื้องต้ น
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้ น
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้ น
การหาค่าเหมาะที่สดุ
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับครูคณิตศาสตร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
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ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

คพ212
คพ214
คพ241
คพ251
คพ317
คพ342
คพ352
คพ353
คพ355
สถ221
สถ242
สถ244
สถ261
สถ262
สถ322
สถ341
สถ342

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
โครงสร้ างข้ อมูล
การโปรแกรมบนเว็บ
หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์
ระบบฐานข้ อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เว็บเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
สถิตคิ ณิตศาสตร์ 1
สถิตไิ ม่องิ พารามิเตอร์
เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
หลักการประกันภัย
คณิตศาสตร์ประกันชีวติ เบื้องต้ น
สถิตคิ ณิตศาสตร์ 2
การวิเคราะห์การถดถอย
แผนแบบการทดลอง
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ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
สถ343 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ
สถ344 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
สถ345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
สถ346 ทฤษฎีการตัดสินใจ
สถ347 ประชากรศาสตร์
สถ349 ระเบียบวิธวี ิจัย
สถ363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
สถ364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์
สถ365 สถิตสิ าหรับการเงินและการลงทุน
สถ431 ทฤษฎีความน่าจะเป็ น
สถ451 การวิจัยการดาเนินงาน
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ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
เรียนรู ้
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการดาเนินการเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายะเอียดที่กาหนดไว้
ใน มคอ. 2 ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ อง ในประเด็นต่างๆ ได้ แก่
2.1 กาหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และใช้ วงจร PDCA ในการดาเนินงานของ
ระบบผ่านคณะกรรมการ/ อาจารย์ผ้ ูสอน
2.2 ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและวิธกี ารวัดและประเมินผลร่วมกันให้ สอดคล้ องกับตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร จากนั้นทาการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลร่วมกัน
2.3 ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและหลังเรียน จากอาจารย์ผ้ ูสอน และ
เครือข่ายผู้เกี่ยวข้ องในสถานศึกษา
2.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.5 มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้ สอดคล้ องกับการกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
3.2 ได้ ระดับแต้ มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เข้ าร่วมกิจกรรมตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.4 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
3.5 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้ เข้ าใจ
หลักสูตร บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย
1.1 กาหนดให้ คณาจารย์ใหม่เข้ าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต
1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ี เลี้ ยงสาหรั บ อาจารย์ใหม่ เพื่ อให้ คาแนะนาและให้ คาปรึ ก ษาเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมาย โครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชาและการพัฒนานิสิต เพื่อให้ อาจารย์ใหม่สามารถให้ คาแนะนา
นิสติ เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2. สนับสนุนให้ คณาจารย์เข้ าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้ านทักษะการจัดการสอน การ
ใช้ ส่อื การเรียนการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทาวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานในรูปแบบ
ต่างๆ
2. จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นๆ
3. ให้ ทุนสนับสนุนการไปเข้ าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
4. จัดโครงการสนับสนุนให้ คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ ทุนการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ สาหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ
5. จัดสัมมนาระดับประเทศ/ นานาชาติ
6. สร้ างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้ เคียง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ

108
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 จัดให้ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกากับ/
ดูแลทิศทางการดาเนินงานของหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิตครู
1.2 จั ดให้ มีคณะกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนหมวดวิ ชาชี พครู เพื่ อกากับ ดูแ ลคุ ณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต
1.3 จัดให้ มีคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาคณะ เพื่อให้ การดาเนินงานทางด้ าน
การศึกษาและการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี ) ระดับปริ ญญาตรี เป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดให้ มีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้ าที่ดูแล รับผิดชอบการบริ หารจัดการการเรี ยน
การสอนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.5 จัดให้ มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ทาหน้ าที่กากับและติดตาม จัดทา มคอ. 3-7 วาง
แผนการจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกับ อาจารย์ ผ้ ู ส อน ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และติ ด ตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
1.6 มีการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน
1.7 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
1.8 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้ อย 5 ข้ อ ดังต่อไปนี้
1.8.1 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
1.8.2 มีการวางแผนการดาเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) จัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
2) จัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3
3) จัดทารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4
1.8.3 มีการดาเนินการตามแผนและการจัดทารายงานผล ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5
2) รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6
3) รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
1.8.4 มีก ารปรั บ ปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอน กลยุ ท ธ์การสอน และการประเมิ น ผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.8.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
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2. บัณฑิต
หลักสูตรจัดให้ มีการสารวจคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา จากผู้ใช้ บัณฑิต
โดยการแจกแบบสอบถามที่มีข้อคาถามครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6 ด้ าน คือ(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้ านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้ านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้ านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ และสารวจการ
มีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา โดยใช้ การสารวจด้ วยการให้ บัณฑิตตอบแบบ
สอบถามด้ วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลั ย
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
การคัดเลือกและรับบุคคลเพื่อเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรอยู่ภายใต้ การดาเนินการของ
หน่วยงานรับนิสติ ใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภาควิชา
คณิตศาสตร์ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ มอบหมายให้ ประธานหลักสูตรพร้ อมด้ วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทาหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการดังกล่าว
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้ อมนิสติ ก่อนเข้ าศึกษาของหลักสูตร เพื่อให้ นิสติ ได้ เตรียมความ
พร้ อมในการเรียนและการใช้ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มี 2 ประเภท ได้ แก่ กิจกรรมที่
คณาจารย์และนิสติ รุ่นพี่ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และกิจกรรม/โครงการที่ทางภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3.3 การควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
การควบคุม การดูแล การให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวจะดาเนินการผ่านระบบอาจารย์ท่ี
ปรึ กษาเป็ นหลัก อาจารย์ท่ปี รึ กษาจะเป็ นผู้ท่คี อยแนะนาทางด้ านวิชาการ และช่ วยเหลือให้ คาปรึ กษาใน
ด้ านส่วนตัว อารมณ์ สังคม เพื่ อให้ นิสิตในที่ปรึ กษาได้ มีโอกาสประสบความสาเร็จในการศึกษาเล่ าเรี ยน
ก่อนเริ่ มปี การศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ท่มี ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา ซึ่งควรจะเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร หรือเป็ นอาจารย์ผ้ ูสอนในหลักสูตรที่มีปริญญา
ทางด้ านการศึกษาอย่างน้ อย 1 ปริญญา สาหรับบทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้ ยึดตามคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์ผ้ ูสอน ซึ่งจัดทาโดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้
อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิท่สี อดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอนจะร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่ อเตรียมไว้ สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร
และได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 คณาจารย์ทีส่ อนบางเวลาและคณาจารย์พเิ ศษ
ในกรณีท่คี ณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตมีอาจารย์ประจาไม่เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน ให้ แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสารถ ที่สอดคล้ องกับ
รายวิชา ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์
การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็ นครูและเป็ นนักวิชาการที่พร้ อมด้ วยคุณธรรม เพื่อให้ ได้ บัณฑิตที่มี
คุณสมบัติดังกล่าว หลักสูตรควรปรับรายวิชาและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ มีความทันสมัยตาม
ความก้ าวหน้ าของสาขา สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต ตลาดแรงงาน รวมถึงความต้ องการ
ของประเทศ โดยศึกษามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี ) (มคอ. 1) พ.ศ. 2554 และมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้ านทักษะการจัดการเรียนรู้
5.2 สาระรายวิชาในหลักสูตร
สาระรายวิชาในหลักสูตร นอกจากจะมีการปรับปรุงตามมาตรฐานของคุรุสภาแล้ ว สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่ก้าวหน้ าไปอย่างรวดเร็วเป็ นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร กล่าวคือ
สาระรายวิชาในหลักสูตรจาเป็ นต้ องปรับตามความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีด้วย คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรจึงได้ เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีคือ วิชา คษ452 การสร้ างสื่อคอมพิวเตอร์ใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาซึ่งในการเรียนรายวิชาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อนิสติ ใน
การนาไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
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5.3 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
ก่ อ นเปิ ดภาคการศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสูต รร่ วมกับ ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ จ้ ง
กาหนดการจัดทา มคอ. 3 ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนทราบ และดาเนินการให้ เสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด หากพบว่า
มคอ.3 ของรายวิชาใดในหลักสูตรยังไม่ได้ นาขึ้นระบบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ จะมีการแจ้ งไปยังอาจารย์
ผู้สอนหรือผู้ประสานงานของรายวิชานั้นเพื่อให้ ดาเนินการให้ เรียบร้ อย
5.4 การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 6 ด้ าน คือ
1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปัญญา 4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ 5) ด้ า นทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งอาจารย์ผ้ ูสอนได้ นาเกณฑ์มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ดังกล่ าวไป
กาหนดเพื่ อประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ของนิ สิตในรายวิ ชาของหลั กสูตรดั งที่ป รากฏใน มคอ. 3 และมีการ
รายงานผลใน มคอ. 5 ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันสุดท้ ายของการสอบปลายภาค เพื่อรวบรวม
ข้ อมูลและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสิต
หลักสูตรได้ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้
คุณภาพของนิสิตเป็ นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่รี ะบุไว้ โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสติ ก่อนที่จะมีการประกาศผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรร่ วมกับ
อาจารย์ผ้ ูสอนมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของนิสิต ในกรณีท่ผี ลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา
ใดผิดปกติ อาจารย์ผ้ ูสอนในรายวิชาดังกล่าวจะเป็ นผู้ช้ ีแจงสาเหตุต่อที่ประชุม
หลังจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรรับรองผลการเรี ยนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอนส่งผลการเรียน
ให้ แก่ภาควิชา หรือคณะ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารภาควิชาและคณะกรรมการประจาคณะรับรองผล
การเรียนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอนสามารถประกาศผลสอบในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้ วยกับ
ผลการเรียนนิสติ สามารถอุทธรณ์โดยทาบันทึกข้ อความถึงอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจงเหตุผล
ให้ นิสติ ทราบ
5.6 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6
และ มคอ. 7)
หลักสูตรกาหนดให้ เลขานุ การของหลักสูตรเป็ นผู้ กากับและติดตามการจัดทา มคอ. 5 ของ
รายวิชาที่เปิ ดในหลักสูตรให้ ครบถ้ วน โดยตรวจสอบจากเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ หากพบว่า มคอ. 5
ของรายวิชาใดในหลักสูตรยังไม่ได้ นาขึ้นระบบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ จะมีการแจ้ งไปยังอาจารย์ผ้ ูสอน
หรื อ ผู้ ป ระสานงานของรายวิ ชานั้ น เพื่ อ ให้ ดาเนิ น การให้ เรี ย บร้ อ ย หลั ง จากนั้ น คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทารายงานการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน
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6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลั ก สู ต รจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ เ พื่ อ จั ด ซื้ อต ารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอต์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนรูท้ ี่มีอยู่เดิม
ใช้ ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ แก่
ตารา/
วารสาร
ตารา/หนังสือ
หนังสือ
ภาษาต่างประเทศ
เนื้ อหาวิชา ภาษาอังกฤษ
โสตทัศนวัสดุ
รวม
(เล่ม)
ภาษาไทย
(เล่ม)
(เล่ม)
คณิตศาสตร์
2,059
5,588
98
7,745
เคมี
2,710
2,151
49
4,910
4
ชีววิทยา
3,130
1,448
73
4,651
1
ฟิ สิกส์
1,947
1,135
25
3,107
วิทยาศาสตร์
193
179
1
373
ทั่วไป
รวม
10,039
10,501
246
20,786
5
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
6.3.1 ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตาราไปยัง
แหล่งค้ นคว้ าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
6.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตารา และสื่อการเรียนการสอน
6.3.3 จัดระบบการใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
6.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
2562 2563 2564 2565 2566
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562
(หลักสูตร 4 ปี )
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตฐานการเรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7
ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัด
การเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นิสิตที่สาเร็จการศึกษาต้ องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ ความสามารถ
ด้ านทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตร้ อยละ 50% ที่สาเร็จในแต่ละปี การศึกษา
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่ าน คือ มีการดาเนินงานตามข้ อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธกี ารจัดการเรียนรู้โดยคณาจารย์ผ้ ูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
ใช้ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะ/ภาควิชารวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ก าหนดให้ มีคณะกรรมการประเมิน หลั กสูตร ซึ่ งประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และการประมวลความรู้ของนิสติ ก่อนจบ การ
ประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
2.4 จัดทาการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการประเมิน
เป็ นฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ช ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง (Expected Learning Outcomes)

116

ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
1. การวิพากษ์รายวิชาชีพครู (4ปี ) ของทีป่ ระชุมคณบดี
คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กลุ่ม 16 สถาบัน)
2. ผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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1. การวิพากษ์รายวิชาชีพครู (4ปี ) ของทีป่ ระชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16 สถาบัน)
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
วันอังคารที่ 27 พฤศจิ กายน พ.ศ.2561
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้ วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
ที่ปรึกษารัฐมณตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมณตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์
4. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม

139
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กลุ่ม 16 สถาบัน)
ครั้งที่ 7/2561
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
อาคารอุดมศึกษา 1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันอังคารที่ 27 พฤศจิ กายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายนามผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้แทนคณบดี)
12. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและงานวิจัย
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ (ผู้แทนคณบดี)
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แทนคณบดี)
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้แทนคณบดี)
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้แทนคณบดี)
16. รองคณบดีกากับดูแลงานด้ านวิชาการและบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้แทนคณบดี)
17. ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ ดร.สาราญ มีแจ้ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิรสิ วัสดิ์
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง
อาจารย์ ดร.ราตรี ศิริพันธุ์

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวฒ
ั น์
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รายนามผู้เข้ าร่วมประชุม
1. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. คณบดีคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6. คณบดีคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. ผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
15. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
19. ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20. ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
21. ผู้อานวยการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
22. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สขุ พันธุ์
นางสุปราณี นฤนาทนโรดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล
นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
นายวัชรินทร์ แสงแก้ ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้ วจรัสวิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร อั้งโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
อาจารย์ ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนนั ท์
อาจารย์ ดร.นิตยา ค้ อไผ่
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ดวงเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสขุ
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24. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
25. อาจารย์สานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
28. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
29. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
30. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
31. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
32. ผู้แทนคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
33. ผู้แทนคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์ ดร.อลิสรา ชมชื่น
อาจารย์ฉัตรกฤษ รื่นจิตต์
อาจารย์สดุ าเรศ ศิริสทิ ธิ์ธนภาค
อาจารย์ ดร.สมพร ชาลีเครือ
อาจารย์ ดร.ปานัฏศิริ จันทร์ศิริ
อาจารย์เขมณัฏฐ์ ทาสวน
อาจารย์จิราวรรณ สีเหลื่อม
อาจารย์ประภัสสร กองทอง
นางสาววรรณิศา แก้ วตาแสง
นายชยานนท์ ไสเสริม

รายนามผู้ไม่เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.
2. คณบดีคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธรี พันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
3. ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวฒ
ั น์ วัฒนกุลเจริญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 พฤศจิ กายน 2561
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มกี ารแก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
2.1 การพิจารณาโครงสร้างและเนื้ อหารายวิชาในหมวดวิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
(4 ปี )
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวี ะ) ประธานที่ประชุมฯ
นาเสนอประเด็นการวิพากษ์หลักสูตร สรุปได้ ดงั นี้
ประเด็นที่ 1 วัตถุประสงค์
ประเด็นที่ 2 หลักการและเหตุผลของหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ปี
ประเด็นที่ 3 โครงสร้ างหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ปี
ประเด็นที่ 4 Domain 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็ นครู (values and attributes)
ประเด็นที่ 5 Domain 2 ความรู้และศาสตร์การสอน (knowledge and pedagogy)
ประเด็นที่ 6 Domain 3 การปฏิบตั กิ ารวิชาชีพครู (professional practice)
ประเด็นที่ 7 Domain 4 ความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครองและชุมชน (parents and community engagement)
ประเด็นที่ 8 เงื่อนไขวิชาเอก ตามร่าง มคอ.1
ประเด็นที่ 9 คาอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวกับร่างหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ปี
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ผู้ทรงคุณวุฒิให้ ข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดงั นี้
1. การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาสามารถยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม
2. Domain 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็ นครู (values and attributes) ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง) นาเสนอ
รายละเอียดของ Domain1 และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
2.1 เป้ าหมายของการศึกษาชาติต้องการสร้ างเด็กให้ เป็ น 1) learner person 2) ผู้สร้ างนวัตกรรม
3) พลเมืองที่เข้ มแข็งในการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น ควรนาประเด็นนี้ไปใส่ในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการศึกษาทั่วไป
2.2 การเติมรายละเอียดในเนื้อหาที่เน้ นสมรรถนะหลัก และสมรรถนะรอง การใช้ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่เี หมาะสม
2.3 ประเด็น ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ พลเมือ งเข้ ม แข็ง เนื่อ งจากส านั ก งาน กกต. ได้ ขอความร่ วมมือ มายั ง
กระทรวง ศึกษาธิการ ในการรณรงค์พลเมืองที่เข้ มแข็ง ประกอบด้ วย 5 ด้ าน 1) สิทธิเสรีภาพ 2) ศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ 3) ประชาธิปไตย 4) จิตอาสา 5) จิตสาธารณะ ให้ มสี ่วนร่วมในการทากิจกรรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การนาเอาสาระเหล่านี้ไปสอดแทรกในหลักสูตร
2.4 มีข้อสังเกตคือ ประเทศฟิ นแลนด์ เน้ นการสอนจิตวิญญาณความเป็ นครู และศาสตร์ของการสอน
หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่เี ป็ นสากลในปัจจุบนั จึงเป็ นข้ อน่าสังเกตว่าควรมีการยกตัวอย่างที่ใช้ ในปัจจุบนั รวมทั้งครู
ต้ องปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอน
3. Domain 2 ความรู้และศาสตร์การสอน (knowledge and pedagogy) ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ) นาเสนอรายละเอียดของ Domain 2
ร่ วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.
สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
3.1 ประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา ถ้ ารวมเป็ นวิชา
เดียวกัน อาจสอนได้ ไม่ครอบคลุม
3.2 ประเด็นเกี่ยวกับ Global Trends, Digital Technology and Education สามารถบรรจุในวิชา
การศึกษาทั่วไปได้ (อาจเป็ น GE ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่) เพราะในปี นี้จะเน้ นประเด็นในเรื่องของ Digital Platform,
Digital Pedagogy และในอนาคตจะมีการกระจายความรู้ผ่าน Platform
3.3 ประเด็นการสร้ างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะ ความเสมอภาคทาง
การศึกษา ซึ่งค่อนข้ างกว้ าง ในขณะที่ยังมีข้อด้ อยในเรื่องของชนชาติต่างๆ และคนพิการ
3.4 มีแนวโน้ มว่าหลักสูตรสถานศึกษาจะต้ องพัฒนาวิชาเอกให้ มากขึ้น ในพระราชกฤษฎีกาเน้ น
โรงเรียนเป็ นหลัก ไม่เน้ นที่หลักสูตรแกนกลาง แนวโน้ มให้ ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับหลักสูตรสถานศึกษา
โดยเฉพาะหลักสูตร Digital
3.5 ผู้ประกอบการ ท้ องถิ่น ภาคเอกชน จะเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น จึงควรเติมเนื้อหาใน
ส่วนนี้รวมทั้งการวัดและประเมินผล
3.6 ควรมีวิชา Educational Research for Teachers เพื่อให้ ครูเข้ าใจการสร้ างงานวิจัย การะใช้ สถิติ
สาหรับงานวิจัยประเภทต่างๆ
3.7 การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ควรใช้ ควบคู่กนั
4. Domain 3 การปฏิบัติการวิ ชาชีพครู (professional practice) ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ) แต่เนื่องจากติดประชุมที่คุรุสภา คณบดี
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ) จึงนาเสนอรายละเอียดของ Domain 3
และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นของการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ครู ควรปรับภาษาเป็ น การปฏิบตั กิ ารสอน
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5. Domain 4 ความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครองและชุมชน (parents and community engagement) ประธาน
กลุ่มคือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์) นาเสนอรายละเอียด
ของ Domain 4 และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
5.1 ประเด็นที่น่าสนใจคือ ด้ านที่ 1 กระบวนการระหว่ างผู้ปกครองและชุมชน จะนาไปสู่ Learning
Outcomes ที่ดขี ้ นึ ในต่างประเทศจะเตรียมบัณฑิตไปเผชิญหน้ ากับสังคม ด้ านที่ 2 หลังจากบัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้ ว มี
เป้ าหมาย 3 ข้ อคือ 1) การทางานที่ชอบและทางานเก่ง 2) เป็ นคนดี 3) ปรับตัวและใช้ ชีวิตในสังคมและชุมชนได้ อย่างดี
แก่นของประเด็นนี้คอื นิสติ นักศึกษาได้ รับการพัฒนา และนิสติ นักศึกษาพัฒนานักเรียนได้ ด้วย
5.2 หลักคิดคือโรงเรียนต้ องรับผิดชอบต่อชุมชน และชุมชนต้ องรับผิดชอบต่อโรงเรียน อาจเปิ ด
รายวิชา School and Community Engagement
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ประธานที่ประชุมฯ ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัย สถาบัน ที่มคี วามประสงค์จะเข้ าร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกบั กลุ่ม 16+
สมัครเป็ นสมาชิกกลุ่ม

ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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2. รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ สง่ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี ่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกจานวน 3 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
(2) อ.ธนูชัย ภูอดุ ม
(3) อาจารย์ ดร. สุธนิ ันท์ บุญพัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ ให้ ข้อเสนอแนะดังนี้

ผูท้ รงคุณวุฒิ

รศ. ดร. สมวงษ์ แปลงประสพโชค

อ.ธนู ชยั ภูอุดม

อาจารย์ ดร. สุธินนั ท์ บุญพัฒนาภรณ์

หัวข้อ
ปรัชญาของหลักสูตร

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

โครงสร้ างหลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 136 หน่วยกิต

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะ การสอนวิชาเอกน่าจะเป็ น 2
วิชา ม.ต้ น และ ม.ปลาย

กลุ่มวิชาเอก
คณ111

ข้ อเสนอแนะ น่าจะให้ ช่อื ตรงกับเนื้อหา

คณ103

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ112

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะ ชื่อควรสื่อให้ เห็นว่าเรียน
อะไรบ้ าง
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ผูท้ รงคุณวุฒิ

รศ. ดร. สมวงษ์ แปลงประสพโชค

อ.ธนู ชยั ภูอุดม

อาจารย์ ดร. สุธินนั ท์ บุญพัฒนาภรณ์

หัวข้อ
คณ141

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะ
ควรใช้ รหัส คณ241

คณ211

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ213

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ222

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ281

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ301

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ302

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ312

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ322

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ323

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ331

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ382

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ481

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ492

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะ ควรเพิ่มว่าศึกษาแล้ วนาผล
มาจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น

คษ452

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คพ111

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ
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ผูท้ รงคุณวุฒิ

รศ. ดร. สมวงษ์ แปลงประสพโชค

อ.ธนู ชยั ภูอุดม

อาจารย์ ดร. สุธินนั ท์ บุญพัฒนาภรณ์

หัวข้อ
วิชาเอกเลือก
วทศ303

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ102

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ212

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะ น่าจะชื่อวิชาแคลคูลัส 3

คณ251

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ311

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ314

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ342

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ351

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ352

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ411

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ416

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ418

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ419

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ423

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ424

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ432

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ 433

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ443

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ
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อ.ธนู ชยั ภูอุดม
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หัวข้อ
คณ444

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ451

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ461

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ480

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ482

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

คณ485

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมมากที่สดุ

วิชาการสอนวิชาเอก
คษ471

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ

ในรายวิชาเอกเลือกที่
กาหนดให้ เรียน นิสติ
ควรเลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้เป็ น 5 อันดับ
แรก

MA251
SCI303
ST261
MA342
ST364

SCI303
MA212
MA311
MA342
MA432

MA251
MA342
SCI303
MA102

จุดเด่นของหลักสูตร

เนื้อหาแน่นดี

-

-

การนาความรู้ไปใช้ สอน และ
การบูรณาการความรู้ไปใช้ ในชีวติ
จริง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโนโลยี
ต้ องตามให้ ทนั

-

-

-

-

1. ทาอย่างไรที่ผ้ สู อนแต่ละวิชา
จะตระหนักว่าผู้เรียนจะนา
เรื่องใดไปใช้ ประกอบวิชาชีพ
(จะนาเนื้อหานั้นๆไปใช้ สอน

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาในเรื่อง
ใดที่จาเป็ นต้ องนามา
พิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
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หัวข้อ
นักเรียนอย่างไร)
2. น่าจะพิจารณา mapping ว่า
ควรจะเพิ่มมาทางสายครูด้วย
ผู้สอนควรจะทาอะไรได้ บ้างที่
จะทาให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ดี
และสอนได้ ด้วยโดยเชื่อมโยง
กับความเป็ นครู

อ.ธนู ชยั ภูอุดม

อาจารย์ ดร. สุธินนั ท์ บุญพัฒนาภรณ์
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รายงานการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการ
ดาเนินงานในปี การศึกษา 2560 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี (3.67 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้)
มีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 )
และมีจานวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 3, 4 , 5, 6 )
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
0.01 – 2.00 น้ อย
องค์ประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลีย่

2.01 – 3.00 ปานกลาง

หมายเหตุ

3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 1

ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2

4.42

ดีมาก

(2 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ 3

3.33

ดี

(3 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ 4

3.63

ดี

(3 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ 5

3.50

ดี

(4 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ 6

4.00

ดี

(1 ตัวบ่งชี้)

3.67

ดี

(13 ตัวบ่งชี้)

เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
การเข้ าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สงู ขึ้นของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”)

1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
ผ่าน
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ
ผ่าน
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ผ่าน
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ผ่าน
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
ผ่าน
60 วันหลังสิ้นสุดปี การศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ผ่าน
แต่การดาเนินการยังไม่สมบูรณ์ มี
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชา
เฉพาะการทวนเกรดจากภายใน
ที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
สาขาฯเท่านั้น
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ผ่าน
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการ
จัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ผ่าน
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
ผ่าน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย / บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อคุณภาพ
ผ่าน
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ผ่าน
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ ในปี นี้ 11 ตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชีในปี นี้ ที่ดาเนินการผ่าน 11 ตัวบ่งชี้
ร้อยละของตัวบ่งชี้ ทั้งหมดในปี นี้ 100
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี ) มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้ อย

องค์
คะแนน

คะแนน 2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน

จานวน

ประกอบ

I
ผ่าน

P

O

ตัวบ่งชี้

กลาง

เฉลีย่
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี

ที่

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก

1

ผ่านการประเมิน

2

2

-

-

4.03,
4.81

4.42

ระดับคุณภาพดีมาก

(2.1,2.2)
4,3,3
3

3

-

-

3.33

ระดับคุณภาพดี

-

-

3.63

ระดับคุณภาพดี

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

-

4.00

ระดับคุณภาพดี

2

3.67

ระดับคุณภาพดี

5

องค์ประกอบที่ 2 - 6

4

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน

(3.1,3.2,3.3)
3,3.89,4
3
(4.1,4.2,4.3)
3

3,3,5

(5.1)

(5.2,5.3,5.4)

4

4
6

1

(6.1)

รวม

13
ผลการประเมิน

7

4
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

สุกญ
ั ญา หะยีสาและ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Sukanya Hajisalah
ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ทีท่ างาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

02-6495000 ต่อ 18623

E-mail

sukanyah@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

สถาบันราชภัฏพระนคร

2542

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2545

กศ.ด.

คณิตศาสตรศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2554

ความเชี่ยวชาญ
แคลคูลัส เรขาคณิต เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่เี สริมสร้ างการคิดเชิงความสัมพันธ์
การทาโครงงานและการจัดค่ายคณิตศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ศิรัชชรินทร์ ยศสวรินทร์, รุ่งฟ้ า จันท์จารุภรณ์, เสริมศรี ไทยแท้ , และสุกญ
ั ญา หะยีสาและ, กิจกรรมการ
เรียนการสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการใช้ตวั แบบเชิงคณิตศาสตร์เพือ่ แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ทีเ่ กีย่ วข้องกับพีชคณิต สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 4, วารสารวิทยาศาสตร์
มศว, ปี ที่ 33, ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2560), หน้ า 249-264.
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รัตนา เครือวัลย์, รุ่งฟ้ า จันท์จารุภรณ์, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, และญานิน กองทิพย์, กิจกรรมการเรียน
การสอนทีเ่ สริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งการประยุกต์ของ
ฟังก์ชนั ตรีโกณมิติ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว,
ปี ที่ 33, ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2560), หน้ า 265-278.
เปรียบฟ้ า ด้ วงนุ่ม, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, พิศุทธวรรณ ศรีภิรมณ์ สิรินิลกุล, และสิริ สิรินิลกุล,
การศึกษาความสามารถในการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้แนวคิด เรือ่ ง พาราโบลา
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี ที่ 28,
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2560), หน้ า 239-251.
เสฎฐวุฒิ เพ็งเจริญ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล, และเอนก จันทรจรูญ,
การศึกษาความสามารถในการพิสจู น์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3
ทีผ่ ่านกระบวนการการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบสวนสอบสวนเรือ่ งวงกลม. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, ปี ที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561), หน้ า 87-94.
ปฏิญญา ศรีพงษ์พิจิตร, สุกัญญา หะยีสาและ, และกาญจนา พานิชการ, การศึกษาความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 ทีผ่ ่านการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบสวน
สอบสวน เรือ่ ง ความน่าจะเป็ น. วารสารครุศาสตร์อตุ สาหกรรม, ปี ที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคมเมษายน 2561), หน้ า 78-86.
มินตรา เภาพูล, ขวัญ เพียซ้ าย, ชุติวรรณ เพ็ญเพียร, สุกัญญา หะยีสาและ และเอนก จันทรจรูญ,
การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผล เรือ่ ง ลาดับ โดยใช้การจัดการเรียนรูท้ ีเ่ ชือ่ มโยงกับ
สถานการณ์จริงร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4, วารสาร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 17, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561),
หน้ า 83 - 92.
วีริศ กิตติวรากูล, ขวัญ เพียซ้ าย, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ และเอนก จันทรจรูญ, การศึกษาความรูเ้ ชิงมโน
ทัศน์และความสามารถในการพิสจู น์ เรือ่ ง วงกลม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสร้างข้อความคาดการณ์และพิสจู น์ร่วมกับโปรแกรม
GeoGebra,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม
พ.ศ. 2562), หน้ า 67 - 74.
นันทัชพร ทาเกตุ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ เอนก จันทรจรูญ และกาญจนา พานิชการ, การศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบสวนสอบสวน,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18,
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562), หน้ า 84 - 92.
ศราวุฒ เพชรอินทร์, ชิรา ลาดวนหอม, ขวัญ เพียซ้ าย, เอนก จันทรจรูญ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ และวิศรุต
โพธิ์อ้น, การศึกษาผลการเรียนรู ้ เรือ่ ง คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) ของนักเรียน
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ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ , วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562), หน้ า 101 - 109.
พีรดา วิชามุข, สายัณห์ โสธะโร และสุกญ
ั ญา หะยีสาและ, การศึ กษาผลสัมฤทธิ์เรือ่ งการแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการสอนปกติควบคู่กบั วิธีบาร์โมเดล สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 2, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.
2562), หน้ า 110 - 117.
ปรางฉัตร รัตโนสถ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, ขวัญ เพียซ้ าย, เอนก จันทรจรูญ และกาญจนา พานิชการ,
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง สมการเชิงอนุพนั ธ์โดยใช้การ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิค KWDL สาหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์, วารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562), หน้ า 125 134.
ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์, รุ่งฟ้ า จันท์จารุภรณ์ และสุกญ
ั ญา หะยีสาและ, การศึกษาสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร,ปี ที่ 9, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562,
หน้ า 176-202
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, และเอนก จันทรจรูญ, ทฤษฎีบทเมเนเลอัสและทฤษฎีบทเชวากับบทบาทของ
การพิสจู น์, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2560; 33(1).
พีรดา วิชามุข, สายัณห์ โสธะโร และสุกญ
ั ญา หะยีสาและ, การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรือ่ ง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ทีแ่ สดงวิธีทาแบบปกติกบั วิธีบาร์โมเดล โดยการสอน
ปกติควบคู่กบั การสอนบาร์โมเดล สาหรับนักเรัยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 , รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11 (The 11th National Science
Research Conference) (วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562), หน้ า 1022-1030
นันทัชพร ทาเกตุ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, เอนก จันทรจรูญ และขวัญ เพียซ้ าย, การศึกษาผลการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบสวนสอบสวน ,รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11 (The 11th National Science Research Conference) (วันที่
23-24 พฤษภาคม 2562), หน้ า 298
3. ตารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
ภาระงานสอนทีร่ บั ผิดชอบของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
คณ111
คณ112
คณ301
คณ302
คณ331
คณ432
คณ444
คณ481
คณ492
คษ471
ศษ491

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้ น
คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
สารวจเรขาคณิต
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
ประวัติคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์สาหรับครู
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
บูรณาการวิธวี ิทยาสาหรับครูคณิตศาสตร์
การปฎิบัติการสอน 4

ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา
คณ114
คณ115
คณ530
คณ831

ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
แคลคูลัส 1
เรขาคณิตสาหรับครู
สัมมนาเรขาคณิต
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การศึกษาความสามารถในการฝึ กสอนวิชา
คณิตศาสตร์ท่เี น้ นทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในรายวิชา คษ471 ของ
นิสติ ระดับปริญญาตรี กศ.บ.
(คณิตศาสตร์) ที่ผ่านการฝึ กจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนิสติ ในการจัดค่าย
คณิตศาสตร์

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี
เสริมสร้ างความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและ
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2557
หัวหน้ า
โครงการวิจัย

2557

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

2563

หัวหน้ า
โครงการวิจัย
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

เอนก จันทรจรูญ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Anek Janjaroon
ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ทีท่ างาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

02-6495000 ต่อ 18622

E-mail

anek@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

สถาบันราชภัฏพระนคร

2542

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2545

M.S.

Teaching and Curriculum

Syracuse University, USA

2551

M.S.

Mathematics

University of New Hampshire,
USA

2557

ความเชี่ยวชาญ
แคลคูลัส, เรขาคณิต
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Janjaroon A, Chaladgarn T, Haarsa P. A bulge function on volterra integral equations of the
second kind by using the elzaki transform. The Far East Journal of Mathematical
Sciences 2016; 99(5): 755-61.
เสฎฐวุฒิ เพ็งเจริญ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล, และเอนก จันทรจรูญ, การศึก
ความสามารถในการพิสจู น์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทีผ่ ่านกระบวนการ
การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบสวนสอบสวนเรือ่ งวงกลม, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 17,
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561), หน้ า 87-94.
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มินตรา เภาพูล, ขวัญ เพียซ้ าย, ชุติวรรณ เพ็ญเพียร, สุกัญญา หะยีสาและ และเอนก จันทรจรูญ,
การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผล เรือ่ ง ลาดับ โดยใช้การจัดการเรียนรูท้ ีเ่ ชือ่ มโยงกับ
สถานการณ์จริงร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4, วารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 17, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561), หน้ า 83 - 92.
วีริศ กิตติวรากูล, ขวัญ เพียซ้ าย, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ และเอนก จันทรจรูญ, การศึกษาความรูเ้ ชิงมโน
ทัศน์และความสามารถในการพิสจู น์ เรือ่ ง วงกลม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสร้างข้อความคาดการณ์และพิสจู น์ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra,
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562), หน้ า
67 - 74.
นันทัชพร ทาเกตุ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ เอนก จันทรจรูญ และกาญจนา พานิชการ, การศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 1 ที ่
ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบสวนสอบสวน,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18,
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562), หน้ า 84 - 92.
นันทัชพร ทาเกตุ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, เอนก จันทรจรูญ และขวัญ เพียซ้ าย, การศึกษาผลการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบสวนสอบสวน ,The 11th national science research conference
(วันที่ 23-24 พ.ค. 2562), หน้ า 298
ศราวุฒ เพชรอินทร์, ชิรา ลาดวนหอม, ขวัญ เพียซ้ าย, เอนก จันทรจรูญ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ และวิศรุต
โพธิ์อ้น, การศึกษาผลการเรียนรู ้ เรือ่ ง คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ , วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562), หน้ า 101 - 109.
ปรางฉัตร รัตโนสถ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, ขวัญ เพียซ้ าย, เอนก จันทรจรูญ และกาญจนา พานิชการ,
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง สมการเชิงอนุพนั ธ์โดยใช้การ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิค KWDL สาหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์, วารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562), หน้ า 125 134.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Demeke, E.,Mateescu, V., & Janjaroon, A. How does undergraduates' understanding of the
function concept evolve during the course of a semester? Paper presented at the 17th
annual meeting of the SIGMAA on RUME Conference, Denver, CO. 2014; 557-563.
สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, และเอนก จันทรจรูญ, ทฤษฎีบทเมเนเลอัสและทฤษฎีบทเชวากับบทบาทของ
การพิสจู น์, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2560; 33(1).
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กนกวรรณ จันทร์ลาม, เอนก จันทรจรูญ, ขวัญ เพียซ้ าย และชิรา ลาดวนหอม, การศึกษาลักษณะ
โครงสร้างทางความคิดเรือ่ งเศษส่วนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5, รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจาปี 2561, หน้ า 220 - 232.
3. ตารา/หนังสือ
ปกรณ์ พลาหาญ และเอนก จันทรจรูญ. (2561). คณิตศาสตร์สาหรับผู้ไม่เก่งคณิตศาสตร์:
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
4. ภาระงานสอน
ภาระงานสอนทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
คณ111
คณ112
คณ222
คณ331
คณ444
คณ481
คณ492
ศษ491

รายวิชา
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 2
ทฤษฎีจานวน
สารวจเรขาคณิต
ประวัติคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์สาหรับครู
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
การปฎิบัติการสอน 4

ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา
คณ114
คณ115
คณ116
คณ215
คณ530

รายวิชา
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
เรขาคณิตสาหรับครู
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Teerasak Chaladgarn
ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ทีท่ างาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

02-6495000 ต่อ 18054

E-mail

teerasak@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
กศ.ม.
ปร.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี ทีส่ าเร็จ
2545
2548
2559

ความเชี่ยวชาญ
แคลคูลัส, Mathematical modeling
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Chaladgarn T, Yooyuanyong S. Mathematical model of magnetometric resistivity sounding for
a conductive host with a bulge overburden. Applied Mathematical Sciences 2013; 7: 335348.
Chaladgarn T, Yooyuanyong S. Mathematical modeling of resistivity probing of ancient city at
prapathom chadee, nakhon pathom, Thailand. Applied Mathematical Sciences 2013;
7:4847-4856.
Janjaroon A, Chaladgarn T,Haarsa P. A bulge function on volterra integral equations of the
second kind by using the elzaki transform. FJMS 2016;99:755-761.
Chaladgarn T, Yooyuanyong S. Magnetometric resistivity sounding for a conductive bulge
earth, Applied Mathematical Sciences 2016;10:1775-1782.
เขมจิรา เฑี่ยงอยู่, สายัณห์ โสธะโร, ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์. 2561. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่ ง
ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั โดยใช้เครือ่ งคานวณเชิงกราฟสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. วารสาร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง. 17(2): 143-150.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
ภาระงานสอนทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คณ111

คณิตศาสตร์ 1

คณ102

เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์ 1

คณ103

เทคโนโลยีสาหรับคณิตศาสตร์ 2

คณ211

สมการเชิงอนุพันธ์

คณ492

สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา

คณ381

คณิตศาสตร์กบั การประมวลผลเชิงสัญลักษณ์

คษ452

การสร้ างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา

ศษ491

การปฎิบัติการสอน 4

ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา
คณ115
คณ116
คษ552

รายวิชา
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา
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ปัญญวัฒน์ หาอาษา

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Panyawat Haarsa

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทีท่ างาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

02-6495000 ต่อ 18051

E-mail

chaiwichith@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

วิทยาลัยครูพระนคร

2539

M.S.

Mathematics

Pittsburg State University,
USA

2544

M.A.

Mathematics

University of Oklahoma,
USA

2548

ความเชี่ยวชาญ
แคลคูลัส, Ordinary Differential Equations, Mathematical Modeling, Integral Equations

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Haarsa P and Pothat S, On the unique solution of diffusion equation with Neumann B.C.
by maximum principle, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol.8(20), pp. 845848, 2014.
Haarsa P and Pothat S, Mathematical model of magnetometric resistivity sounding for a
conductive medium with a positively skewed bulge, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, Vol.90(2), pp. 153-164, 2014.
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Haarsa P and Pothat S, On subsection method of a PSC medium of EM on a two layered
ground Model, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.93(3), pp.
389-397, 2014.
Haarsa P and Pothat S, On maclaurin series approximation of EM response from a right
skewed curve ground, Applied Mathematical Science, Vol.8(46), pp. 2251-2255, 2014.
Haarsa P and Pothat S, Non-increasing energy function on inhomogeneous diffusion equation
with Neumann B.C., Applied Mathematical Science, Vol.8(93), pp. 4637-4640, 2014.
Haarsa P and Pothat S, The unique solution on two dimensional laplace problem with the
maximum principle, Applied Mathematical Science, Vol.8(93), pp. 4641-4644, 2014.
Haarsa P and Pothat S, Series expansion of wave equation in a resistant medium, Advanced
Studies in Theoretical Physics, Vol.8(16), pp. 667-671, 2014.
Haarsa P and Pothat S, Solving linear diophantine equation mn2x+qm2y = pm2n3 by a finite
continued fraction, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.94(4),
pp. 583-588, 2014.
Haarsa P and Pothat S, On the fourier transform for heat equation, Applied Mathematical
Science, Vol.8(82), pp. 4063-4067, 2014.
Haarsa P and Pothat S, On the three dimensional laplace problem with dirichlet condition,
Applied Mathematical Science, Vol.8(83), pp. 4097-4101, 2014.
Haarsa P and Pothat S, On the linear diophantine equation mn2 x + qm2 y = pm2 n3,
Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol.8(10), pp. 471-474, 2014.
Haarsa P and Pothat S, Mathematical forward problem of EM response from a right skewed
Curve in host medium, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol.8(11), pp. 523527, 2014.
Haarsa P. Mathematical model of magnetometricesistivitysounding for conductivity with a
PSB host Medium, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.90(4),
pp. 573-582, 2014.
Haarsa P and Pothat S, On subsection of a positively skewed curve medium of EM on a half
Space earth model, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.93(3),
pp. 317-324, 2014.
Haarsa P. Mathematical modeling of electromagnetic response forconductive circular
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cylinder body embedded in ground conductivity profile, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, Vol.90(4), pp. 589-599, 2014.
Haarsa P and Pothat S, The unique solution on the Neumann B.C. ofdiffusion equation with
energy method, Applied Mathematical Science, Vol.8(117), pp. 5835-5838, 2014.
Haarsa P and Pothat S, The energy method on diffusion equation with homogeneous
boundary Conditions, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol.8(19), pp. 839-843,
2014.
Haarsa P and Pothat S, On the homogeneous dirichlet conditions for wave equation,
Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol.8(15), pp. 655-660, 2014.
Haarsa P and Pothat S, The energy method on wave equation in a resistant medium with
series Expansion, Applied Mathematical Science, Vol.8(117), pp. 5831-5834, 2014.
Haarsa P and Pothat S, The response of EM on a two layered earth model with a conductive
host medium by maclaurin series approximation, Applied Mathematical Science,
Vol.8(27), pp. 1333-1338, 2014.
Haarsa P and Pothat S, Solving linear diophantine equation mn 2x + qm 2y = pm 2n 3by row
operation on matrix, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol.8(13), pp. 571-575,
2014.
Haarsa P and Pothat S, Mathematical forward problem of EM response from a right skewed
curve in overburden, Advanced Studies in Theoretical Physics, Vol.8(11), pp. 517-521,
2014.
Haarsa P and Pothat S, The study of electromagnetic response to the soil structure for a
three layered model with a right skewed curve in overburden, The Far East Journal of
Mathematical Sciences, Vol.98(7), pp. 845-855, 2015.
Haarsa P and Pothat S, The frobenius method on a second-orderhomogeneous linear ODEs,
Applied Mathematical Science, Vol.9(25), pp. 1145-1148, 2015.
Haarsa P and Pothat S, The reduction of order on cauchy-eulerequation with a bulge
function, Applied Mathematical Science, Vol.9(23), pp. 1139-1143, 2015.
Haarsa P and Pothat S, The power series expansion on a bulgeheaviside step function,
Applied Mathematical Science, Vol.9(23), pp. 1125-1129, 2015.
Haarsa P and Pothat S, On heaviside step function with a bulgefunction by using laplace
transform, Applied Mathematical Science, Vol.9(23), pp. 1107-1121, 2015.
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Haarsa P and Pothat S, On cauchy-euler equation with a bulgefunction by using laplace
transform, Applied Mathematical Science, Vol.9(13), pp. 623-627, 2015.
Haarsa P and Pothat S, On the integro-differential equation witha bulge function by using
laplace Transform, Applied Mathematical Science, Vol.9(5), pp. 229-234, 2015.
Haarsa P and Pothat S, On volterra integral equations of the first kindwith a bulge function
by using laplace transform, Applied Mathematical Science, Vol.9(2), pp. 51-56, 2015.
Haarsa P and Pothat S, A bulge function on volterra integral equationsof the second kind by
using thelaplace transform,Applied Mathematical Science, Vol.9(1), pp. 45-50, 2015.
Janjaroon A, Chaladgarnand T, Haarsa P, A bulge function on volterra integral equations of
the second kind by using the elzaki transform, The Far East Journal of Mathematical
Sciences, Vol.99(5), pp.755-761, 2016.
Haarsa P, On Volterra integral equations of the first kind by using Elzaki transform, FJMS 2017,
102(9), 1857-63.

บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
ภาระงานสอนทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
คณ111
คณ112
คณ211
คณ311
คณ312
ศษ491

ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 2
สมการเชิงอนุพันธ์
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้ น
การวิเคราะห์เชิงซ้ อนเบื้องต้ น
การปฎิบัติการสอน 4
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ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา
คณ114

รายวิชา
คณิตศาสตร์ท่วั ไป

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
หัวหน้ า
โครงการวิจัย

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการ
ตอบสนองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าต่อกลุ่ม
แร่ธาตุท่นี าไฟฟ้ าและมีรูปร่างคล้ าย
ทรงกระบอกโดยมี สภาพนาไฟฟ้ าที่มี
ลักษณะเป็ นเส้ นโค้ งปกติ

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2557

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการสารวจ
โครงสร้ างใต้ พ้ ืนโลกที่มีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นแบบเส้ นโค้ งเบ้ ลาดขวา
โดยวิธีสภาพต้ านแบบแมกนิโทเมตริก

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์

2557

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าต่อสภาพโครงสร้ างของดินซึ่ง
แบ่งเป็ นสามชั้นโดยตัวนาไฟฟ้ ามีลักษณะ
เป็ นเส้ นโค้ งเบ้ เอียงขวาในชั้นโอเวอร์เบอร์
เดิ้น

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558
รอบแรก

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าต่อสภาพโครงสร้ างของดินซึ่ง
แบ่งเป็ นสามชั้นโดยตัวนาไฟฟ้ ามีลักษณะ
เป็ นเส้ นโค้ งเบ้ เอียงขวาในชั้นโฮส์ทมีเดียม
โดยวิธกี ารสร้ างแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558
รอบหลัง

หัวหน้ า
โครงการวิจัย
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ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
หัวหน้ า
โครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

การศึกษาผลเฉลยของสมการโวลแตร์รา
ชนิดที่หนึ่งของฟั งก์ชันบัลจ์โดยการใช้ การ
แปลงเอลซากี

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์

2559
ครั้งที่ 1

การศึกษาโครงสร้ างของดินที่มีสภาพการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นแบบเส้ นโค้ งเบ้ ลาดขวา
ของ วิธีสภาพต้ านแบบแมกนิโทเมตริก
โดยการใช้ การแปลงลาปลาซ

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

การตอบสนองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าต่อ
สภาพโครงสร้ างของดินซึ่งแบ่งเป็ นสองชั้น
โดยตัวนาไฟฟ้ ามีลักษณะเป็ นเส้ นโค้ งบัลจ์
ในชั้นโอเวอร์เบอร์เดิ้นโดยวิธกี ารสร้ าง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์

ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2561

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

การศึกษาผลเฉลยของสมการอินทิกรัลโวล
เทอร์ราชนิดที่สองของฟั งก์ชันบัลจ์โดยวิธี
แยกอโดเมียน

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์

2561

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

การศึกษาผลเฉลยของสมการอินทิกรัลโวล
เทอร์ราชนิดที่สองของฟั งก์ชันบัลจ์โดย
วิธปี รับปรุงการแยก

ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2562

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

วิธสี มาชิกจากัดสาหรับสนามแม่เหล็กที่
ตอบสนองจากพื้นดินที่มีสภาพนาไฟฟ้ า
แบบนูน

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์

2562

ผู้ร่วมวิจัย

การศึกษาผลเฉลยของสมการอินทิโกรเชิง
อนุพันธ์โวลเทอร์ราอันดับสองโดยใช้
อนุกรมเทย์เลอร์ดัดแปลง

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์

2562

ผู้ร่วมวิจัย
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การศึกษาผลเฉลยของสมการอินทิโกรเชิง
อนุพันธ์เฟรดโฮล์มโดยใช้ อนุกรมเทย์เลอร์
ดัดแปลง

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2562

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
ผู้ร่วมวิจัย
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชิรา ลาดวนหอม

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chira Lumduanhom
ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ทีท่ างาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

02-6495000 ต่อ 18607

E-mail

chira@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2543

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2546

M.A.

Mathematics

Western Michigan University, USA

2553

Ph.D.

Mathematics

Western Michigan University, USA

2557

ความเชี่ยวชาญ

Combinatorics and Graph Theory

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Andrews E, Lumduanhom C, Zhang P. On Eulerian irregularity in graphs. Discussiones
Mathematicae Graph Theory 2014; 34: 391-408.
Andrews E, Fujie F, Kolasinski K, Lumduanhom C, Yusko A. On monochromatic subgraphs of
edge-colored complete graphs. Discussiones Mathematicae Graph Theory 2014; 34:
5-22.
Andrews E, Lumduanhom C, Zhang P. From combinatorial problems to graph colorings.
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 2014; 90: 75-95.
Andrews E, Lumduanhom C, Zhang P. On Eulerian irregularity of Prisms, Grids and Powers of
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Cycles. Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 2014; 90:
167-84.
Andrews E, Chartrand G, Lumduanhom C, Zhang P. On modular monochromatic colorings of
graphs. Utilitas Mathematica 2014; 94: 251–68.
Andrews E, Lumduanhom C, Zhang P. On monochromatic frames in graphs. Congressus
Numerantium 2014; 219: 7–22.
Kolasinski K, Lin J, Lumduanhom C, Okamoto F, Phinezy B. The singular chromatic number of
a graph. Ars Combin 2015; 118: 13–31.
Jones R, Kolasinski K, Lumduanhom C, Zhang P. Color-distance in color-connected graphs.
Util. Math 2015; 96: 301–17.
Andrews E, Lumduanhom C, Zhang P. On monochromatic spectra in graphs. Journal of
Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 2015; 94: 97–114.
Laforge E, Lumduanhom C, Zhang P. Characterizations of graphs having large proper
connection numbers. Discussiones Mathematicae Graph Theory 2016; 36: 439-53.
Johnston D, Lumduanhom C, Zhang P. On color frames of stars and generalized matching
numbers. Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 2016;
98: 221-37.
Khemmani V, Lumduanhom C, Muangloy S, Muanphet M, Tipnuch K. On planarity of 3-jump
graphs. International Journal of Pyre and Applied Mathematics 2016; 108(2):451-66.
Andrews E, Laforge E, Lumduanhom C, Zhang P. On proper-path colorings in graphs. Journal
of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 2016; 97: 189-207.
Andrews E, Laforge E, Lumduanhom C, Zhang P. Proper-path colorings in graph operations.
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 2016; 97: 239-52.
Andrews E, Chartrand G, Lumduanhom C, Zhang P. Star and their k-Ramsey numbers. Graphs
and Combinatorics 2017; 33: 257–74.
Johnston D, Lumduanhom C, Zhang P. On k-Ramsey numbers of unicyclic-star graphs. Ars
Combin 2018; 98: 203-20.
Andrews E, Bi Z, Johnston D, Lumduanhom C, Zhang P. On k-Ramsey numbers of stripes.
Utilitas Mathematica 2018; 106: 233-49.

173
จุไรรัตน์ วัชราไทย, ชิรา ลาดวนหอม และขวัญ เพียซ้ าย, การศึกษาข้อบกพร่องด้านความรูเ้ ชิงมโนทัศน์
และความรูเ้ ชิงกระบวนการเรือ่ งวิธีเรียงสับเปลีย่ นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5, วารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 17, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561), หน้ า 60 - 67.
พิมสุภา ชิณสา, ชิรา ลาดวนหอม และขวัญ เพียซ้ าย, การศึกษาข้อบกพร่องด้านความรูเ้ ชิงมโนทัศน์และ
ความรูเ้ ชิงกระบวนการเรือ่ งพหุนามและเศษส่วนของพหุนามของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2,
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปี ที่ 17, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561),
หน้ า 68 - 74.
ศราวุฒ เพชรอินทร์, ชิรา ลาดวนหอม, ขวัญ เพียซ้ าย, เอนก จันทรจรูญ, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ และวิศรุต
โพธิ์อ้น, การศึกษาผลการเรียนรู ้ เรือ่ ง คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีใ่ ช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์, วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, ปี ที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562), หน้ า 101 - 109.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
กนกวรรณ จันทร์ลาม, เอนก จันทรจรูญ, ขวัญ เพียซ้ าย และชิรา ลาดวนหอม, การศึกษาลักษณะ
โครงสร้างทางความคิดเรือ่ งเศษส่วนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5, รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 7 Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN ประจาปี 2561
(วันที่ 7 กันยายน 2561), หน้ า 220 - 232.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
ภาระงานสอนทีร่ บั ผิดชอบของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
วทศ303
คษ202
คณ111
คณ492
ศษ491

รายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษสาหรับครูคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
การปฎิบัติการสอน 4
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ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา
คณ114
คณ115
คณ116
คณ221

รายวิชา
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
พีชคณิตเชิงเส้ นเบื้องต้ น

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

ความเป็ นเชิงระนาบของกราฟกระโดด-k

การให้ สวี ิถีแท้ ในกราฟ

กราฟที่มีจานวนพรอพเพอร์คอนเน็คชันสูง

เซตจีโอเดทิคของกราฟ

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)

2558

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

ทุนนักวิจัยใหม่ (วท.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2559

หัวหน้ า
โครงการวิจัย

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์

2561

หัวหน้ า
โครงการวิจัย
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
1) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
2) วิชาเอกบังคับ
3) วิชาเอกเลือก
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
2.2.2 วิชาเสริมสร้ างสมรรถนะวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
รวมไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2562
30

30

130

102

51
49
2
79
68
4
55
9
7
4
-

40
ปรับออก
ปรับออก
41
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
21

6

6

166

138

177
2. รายละเอียดการปรับปรุง
2.1 รายละเอียดในการปรับปรุงวิชาชีพครู
ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้ างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 2562
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 51 นก
วิชาชีพครูบงั คับ
49 นก
ศษ 111
ศษ 201
ศษ 202
ศษ 211
ศษ 241
ศษ 481

จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 391 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 491 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วิชาชีพครูเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 2 นก.
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา
-

โครงสร้างหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. 2562
กลุ่มวิชาชีพครู
40 นก
วิชาชีพครูบงั คับ
40 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก

ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก

3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
3 นก
6 นก
6 นก

ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ศษ101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
ศษ141 จิตวิทยาสาหรับครู
ศษ161 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา
ศษ191 การปฎิบตั ิการสอน 1
ศษ201 ภาษาไทยสาหรับครู
ศษ231 การพัฒนาหลักสูตร
ศษ232 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้
ศษ291 การปฎิบัติการสอน 2
ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ
ศษ371 การวิจยั และนวัตกรรมการเรียนรู้
ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
ศษ391 การปฎิบัติการสอน 3
ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4
ปรับออก
2 นก
ปรับออก
2 นก
ปรับออก
ปรับออก

2 นก
3 นก
2 นก
3 นก
2 นก
2 นก
2 นก
3 นก
3 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
6 นก
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ศษ 311
ศษ 312
ศษ 313
ศษ 314
ศษ 322
ศษ 332
ศษ 333
ศษ 334
ศษ 335
ศษ 336
ศษ 337
ศษ 338
ศษ 342
ศษ 361
ศษ 362
ศษ 371
ศษ 381
ศษ 431
ศษ 452
ศษ 472
ศษ482

จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคม
และการเมือง
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
หลัการอาชีวศึกษา
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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2 นก

ปรับออก

2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก
2 นก

ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก

2 นก
2 นก
2 นก

ปรับออก
ปรับออก
ปรับออก
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หมายเหตุ

วิชาชีพครูบงั คับ
ศษ111
ED111

จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพั ฒนาการของวิ ชาชี พครู เกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชี พครู สมรรถนะที่ส าคั ญของครู
คุณลักษณะของครูท่ดี ี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สจุ ริต และคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้ างความก้ าวหน้ าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้ างศักยภาพและสมรรถนะความ
เป็ นครู การฝึ กปฏิบัติเพื่อเสริมสร้ างจิตสานึกสาธารณะ บทบาท หน้ าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสติ ครู
และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็ นผู้นาทางวิชาการและการศึกษา การสร้ าง
จิตสานึกและทัศนคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ างแรงบันดาล
ใจในการเป็ นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้ สงั คม
ศษ201
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED201
English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ
ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดใน
ที่สาธารณะ ด้ วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่ างๆ จากสื่อหลากหลายเชิ งบูรณาการในวิชาต่ างๆ ทั้ง
ภาษาพูด และภาษาเขียน
ศษ 202
ED 202

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Thai Culture for Teacher
ศึกษา วิเคราะห์และฝึ กปฏิบัติการใช้ ทกั ษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่
สอดคล้ องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่
ผ่านกระบวนการคิดวิเ คราะห์อย่ างมีวิ จารณญาณ โดยมุ่งเน้ นทักษะการใช้ ภาษาไทยเพื่ อการศึกษา

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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ค้ นคว้ า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การอภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน
และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้ วยสาระการเรียนรู้ท่สี อดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ท่หี ลากหลายในรายวิชา และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
และเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ ืนในวิชาชีพครูและสังคม
ศษ211
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED211
Educational Paradigms
ศึก ษากระบวนทัศ น์ ท างการศึก ษาซึ่ ง เชื่ อ มโยงปรั ช ญาเข้ า กับ แนวคิ ด ของปรั ช ญา
การศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต
การสร้ างความเข้ าใจต่ อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา
หลักการและระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม และกฎเกณฑ์ต่ า งๆ ที่ถู ก ก าหนดขึ้ นเพื่ อ ก ากั บ ทิศ ทางของการศึ ก ษาในแต่ ละยุ คสมั ย
ผลกระทบต่ างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่ อการปฏิรูปการศึกษา การสร้ างวิสัยทัศน์ทาง
การศึกษาที่นาไปสู่การสร้ างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ฝึ กประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
ศษ241
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
ED241
Human Learning and Psychology for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต
ทางสมอง เน้ นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้
ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจน
การให้ การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการ
เรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการเรียนรู้ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้ างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์
อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ คาแนะนา ช่ วยเหลือนักเรียนโดยการให้ คาปรึกษา
โดยมุ่งให้ ผ้ เู รียนรู้จักและเข้ าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
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หมายเหตุ
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
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การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
ED481
Design and Development of Media, Innovation and
Information Technology for Educational Communication
ศึก ษา หลัก การ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพั ฒ นาและ การ
ประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างมีจริยธรรม
ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและ
ประยุกต์ใช้ แหล่งการเรียนรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่ งการเรียนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน
ให้ เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ321
วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED321
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิ ด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพั ฒนา
หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้ มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
อาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึ กปฏิบัติการออกแบบ
และสร้ างหลักสูตรแบบจุ ลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึ กปฏิบัติการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึ ก
ปฏิบัติการประเมินและนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ มี
ดุลยภาพระหว่ างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมี ส่วนร่ วมของชุมชนและสอดคล้ องกับบริบททาง
วัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

ศษ331
ED331

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ศษ481

วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางทางจัดการ
เรียนรู้ในแต่ ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ ี
หลากหลายโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ให้ ผ้ ูเรียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์และแก้ ปัญหา ฝึ ก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
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ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึ กทดลองสอนในสถานการณ์จาลองเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ให้ เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึ กปฏิบัติการจัดการชั้นเรียน สร้ างบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมทางการ
เรียนรู้ท้งั ด้ านกายภาพและจินตภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้
จากแหล่ งต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม ฝึ กปฏิบั ติ ก ารจั ด การศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ จั ด สภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ท่เี อื้อต่อการเรียนรู้และการนาตนเองของผู้เรียน
ศษ391
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
ED391
Teaching Practicum 1
ศึก ษาและสังเกตสภาพแวดล้ อ มทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจั ดการในโรงเรีย น
สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่ งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ฝึ กการเตรียมการสร้ างและการใช้ ส่อื การเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึ กการตรวจ
แบบฝึ กหัด ทดลองฝึ กปฏิบั ติ ก ารสอนในสภาพห้ อ งเรีย น ทดลองฝึ กปฏิบั ติก ารสอนนัก เรีย นเป็ น
รายบุคคล ฝึ กออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้ านปั ญญา อารมณ์ สังคม ร่ างกาย
จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ในห้ องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้ อมสู่การเป็ นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก
ศษ351
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED351Educational Measurement and Evaluation
ศึก ษาความหมาย วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด และทฤษฎี พ้ ื นฐานเกี่ ย วกั บ การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผล
การเรี ย นรู้ ทั้ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ชั้ น เรี ย น การประเมิ น ผลแบบย่ อ ยและแบบรวม ศึ ก ษา
กระบวนการสร้ างและใช้ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้ างแบบทดสอบ
และการสร้ างข้ อสอบ วิธีการตรวจข้ อสอบ การให้ คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมิน
ตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้ างเกณฑ์การให้ คะแนน การประเมินจากแฟ้ ม
สะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนาผลการวัด
และประเมินไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้
ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาค้ นคว้ า และนาความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ใน
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หมายเหตุ
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
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การปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ ละระดับการศึกษาแบะ
วิช าเอก ที่อ ยู่บ นพื้นฐานความแตกต่ า งกันของความสามารถของนั ก เรี ยน และจั ด ทารายงานการ
ค้ นคว้ าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็ นรายบุคคลหรือ
กลุ่ม
ศษ461
การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
ED461
Educational Quality Assurance and Management
ศึก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละแนวทางปฏิบั ติ เ กี่ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึกษา การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิด
เพื่อการปฏิรปู การศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดย
การมุ่งเน้ นการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่ างมีคุณภาพ พร้ อมฝึ กปฏิบัติให้ สามารถจัดการ
คุณ ภาพการจั ดการเรียนโดยพั ฒนาคุณ ภาพการเรีย นรู้อ ย่ างต่ อเนื่อง และสามารถดาเนินการจั ด
กิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ศษ471
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED471
Research for Learning Development
ศึ ก ษาความหมาย วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด และทฤษฎี พ้ ื นฐานเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย
จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การเชื่อมโยง
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ การวิจัย และ
วางแผนการทาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รียนฝึ กปฏิบัติการใช้ กระบวนการวิจัยใน
การแก้ ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ท่สี นใจ ควบคู่ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
โดยจัดให้ ผ้ เู รียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับ การพั ฒนาการเรี ย นรู้ ใช้ และผลิต งานวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู้ โดยจั ดให้ ผ้ ูเ รีย นได้ เ สนอเค้ า
โครงการวิจัยเพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรู้ ในประเด็นที่เ กี่ย วข้ อ งกับ สาระการเรี ย นรู้ต ามความสนใจและ
นาเสนอผลงานวิจัย
ศษ491
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
ED491
Teaching Practicum 2
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติ การสอนระดับจุลภาค ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
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หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึ กปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็ นฐาน ศึกษาและแก้ ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอน
ของเพื่ อ น เรีย นรู้บ ทบาทหน้ า ที่ข องครูต ลอดจนจั ด กิจ กรรมอาสาและโครงการทางวิ ช าการที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
ศษ591
การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(0-18-0)
ED591
Education Internship 1
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิ ชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิช าชี พทางการศึก ษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 1 ภาคเรีย น ภายใต้ ก ารนิเทศร่ ว มกันระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้ านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน
บริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นาผลการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษา
และเพื่อนนิสติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีส่ อื สาร และ/หรือ Face to face อย่างน้ อย
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
ศษ592
การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
ED592
Education Internship 2
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอน และฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรสุ ภา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ
โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใน
ด้ านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็ นครู
มืออาชีพ จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
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ศษ101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(1-2-3)
ED101 Communicative English for Teachers
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สาหรับวิชาชีพครู ในการ
ฟั ง การอ่าน การพูด และการเขียน เพื่อจับใจความสาคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ
ขยายความ อภิปราย แสดงความคิดเห็น นาเสนองาน และรายงานเรื่องราวต่างๆ จากสื่อ
เชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้ และ/หรือสร้ างสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers
ศึก ษาพั ฒ นาการของวิ ช าชี พ ครู หลั ก ปรั ช ญาและปรั ช ญาการศึก ษา เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู ค่านิยมและคุณลักษณะของครูท่ดี ี จิตสานึก
จิตวิญญาณความเป็ นครู คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพ ครู ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้ าง
ศัก ยภาพและสมรรถนะความเป็ นครู การเสริม สร้ า งกระบวนการคิด ด้ วยจิ ตสานึก ทาง
จริยธรรม บทบาท หน้ าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
บทบาทของครูใ นฐานะผู้น าทางคุณ ธรรมจริย ธรรม ศึก ษาดู งานและท าโครงการด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์ และ
สะท้ อนผลข้ อมูล เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจและทัศนคติต่อวิชาชี พครู มีจิตสานึกสาธารณะ และ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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พัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้ วยจิตวิญญาณความเป็ นครู ตลอดจนพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้มี
ความรอบรู้ เอาใจใส่
ศษ112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
2(1-2-3)
ED112 Community Engagement for Schools and Community
ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อ่นื ในการพัฒนาและ
แก้ ปัญหาผู้เรียน การสร้ างเครือข่ายความร่วมมือและสื่อสารกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ เป็ นพลเมืองที่เข้ มแข็งและมีปัญญารู้คิด ศึกษาและเข้ าถึงบริบทของชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการปฏิบัตกิ จิ กรรมที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงโรงเรียน บ้ านและ
ชุมชน ด้ วยกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน
ศษ141 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
ED141 Psychology for Teachers
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่ วง
วัย จิตวิทยาการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ความแตกต่ างระหว่ างผู้เรียน การจู งใจ
การคิ ด บุ ค ลิก ภาพ สุข ภาพจิ ต และการปรับ ตั ว การให้ ค าปรึ ก ษา การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การศึก ษารายกรณี ฝึ กปฏิบั ติ ก ารประยุ ก ต์ หลัก การ ทฤษฎี และวิ ธีก ารทาง
จิตวิทยามาใช้ ในการวิเคราะห์ ช่ วยเหลือ แก้ ไขปั ญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
การบริหาร การจัดการชั้นเรียน และการสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้โดยตระหนักถึงศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้ องการจาเป็ น
พิเศษ
ศษ161 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา
2(1-2-3)
ED161 Educational Quality Assurance and Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ภารกิ จ และสภาพงานของ
สถานศึ ก ษา หลัก การและแนวปฏิ บัติ เ กี่ย วกั บ การบริ หารคุ ณ ภาพ การประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึก ษา การนาผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาไปสู่ก ารปรับ ปรุงและพั ฒนา
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หมายเหตุ

ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทา  คงเดิม
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝึ กปฎิบัติ วิเคราะห์และออกแบบการประกันคุณภาพการ  ปรับออก
ศึกษ
ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1
2(0-4-2)
ED191 Teaching Practicun 1
ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ร ะหว่ า งเรี ย นโดยศึ ก ษา สั ง เกตและวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงาน บทบาท หน้ าที่ คุณลักษณะ
ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของครูในการทางานร่ วมกับบุคลากรในโรงเรียน
ชุมชนและ สังคม สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การบริหารจัดการชั้ นเรียน และการสร้ างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่ อการ
เรียนรู้ในและนอกห้ องเรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ภายใต้ การ
ชี้ แนะของอาจารย์ นิเทศก์และครูพ่ ีเ ลี้ยง ประมวลความรู้ท่ ไี ด้ จ ากการสังเกตเชื่ อ มโยงกับ
แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ และนามาสังเคราะห์และสะท้ อนผล
ข้ อมูล เขียนรายงานผลการสังเกต และการสัมมนาทางการศึกษา
ศษ201 ภาษาไทยสาหรับครู
2(1-2-3)
ED201 Thai Language for Teachers
ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ หลักการใช้ ภาษาไทยที่จาเป็ นสาหรับวิชาชีพครู
การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้
ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียน การพัฒนาการรู้ภาษาของผู้เรียน การพูดเพื่อ
โน้ มน้ าวจูงใจ การพูดเชิงวิจารณ์ การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้ างสรรค์ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงวิชาการ
การฟังและมารยาทในการฟัง การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสาร
อย่างสร้ างสรรค์ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ภาษาไทยโดยคานึงถึงบรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ศษ231 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED231 Curriculum Development
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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หมายเหตุ

หลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตรระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับท้ องถิ่น และระดับชาติ
ศึกษากรณีตัวอย่ างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี สามารถพั ฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ มีดุลยภาพ
ระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน
ฝึ กปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา การนาหลักสูตร
ประยุกต์ส่กู ารจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การ
เขียนหน่วยและหรือแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการประเมินและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED251 Educational and Learning Assessment
ศึกษาและประยุกต์ใช้ ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับ
การวัดประเมินการเรียนรู้ จุ ดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวั ด
ประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับหลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ การตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้
เพื่อวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน และเพื่อตัดสินผลหลังการ
เรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์และนาผลการวัดประเมินระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับชั้น
เรียนไปใช้ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แก้ ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ปรับ ปรุงการจัด การเรียนรู้และหลักสูต ร โดยมุ่ งให้ สามารถออกแบบการวัด ประเมินตาม
สภาพจริ งที่บู ร ณาการควบคู่ กับ การจั ด การเรีย นรู้เ พื่ อ พั ฒ นาผู้เ รีย นอย่ า งเหมาะสมและ
สร้ างสรรค์ และสร้ างเครื่องมือสาหรับใช้ ในการวัดประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการและผล
การเรียนรู้
ศษ232 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED232 Methodologies for Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ วิธแี ละกลวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ฝึ กออกแบบ เขียนแผน นา
แผนการจัดการเรียนรู้ส่กู ารปฎิบัติในชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
โดยยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ การส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์จ ริง ท าได้ คิดเป็ น ทาเป็ น การสร้ างบรรยากาศ การจั ดสภาพแวดล้ อ ม การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การเลือกและใช้ ส่อื การเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรม

 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
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จริยธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ ฝึ กการจัดการเรียนรู้และ
จัดการชั้นเรียนในสถานการณ์จาลอง
ศษ291 การปฎิบัติการสอน 2
2(0-6-0)
ED291 Teaching Practicun 2
ฝึ กปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะและงานหน้ าที่ผ้ ูช่วยครูในสถานศึกษา ช่ วยงานครู
ประจาชั้น งานผลิตสื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้ ใช้ เครื่องมือทางจิตวิทยา
เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน ช่ วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็ น
รายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภายใต้ การแนะนาดูแลของอาจารย์
นิเทศก์และครูพ่ ี เลี้ ยง ประมวลความรู้ท่ ีได้ จากการปฏิบัติงานเชื่ อมโยงกับ แนวคิ ดทฤษฎี
จิ ต วิ ท ยาและทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ และน ามาสัง เคราะห์ ข้ อ มู ล บั น ทึก และสะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนา
ทางการศึกษา
ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ
2(1-2-3)
ED331 Learning Management of Professional Teachers
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสาน
ความรู้ เนื้อหา ศิลป์ และศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี และนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์จริง นาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้ แนวทางการดาเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฝึ ก
ปฏิบัติการออกแบบ สร้ างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นการบูรณาการเทคโนโลยี
มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้ วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับจุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ เู รียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รอบรู้ มีทกั ษะชีวิต มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง ฝึ กปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้และอภิปรายสะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้
ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED381 Media Technology for Education and Learning
ศึก ษา วิ เ คราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี ขอบข่ า ย คุ ณ ค่ า และคุ ณ ลั ก ษณะของสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลท

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
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หมายเหตุ

ฟอร์ม พลเมืองดิจิทัล เลือกใช้ ส่อื และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้ างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้
การสืบค้ นข้ อ มูลหรือ ความรู้จากแหล่ งการเรียนรู้ต่ า ง ๆ ให้ เหมาะสมกับ เนื้อ หาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และกลุ่มเป้ าหมาย ปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อการ
เรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฏหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ ส่อื และเทคโนโลยีดิจิทลั ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็ นสาหรับการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม รับและส่งข้ อมูลและสารสนเทศโดยใช้ ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
ศษ371 การวิจยั และนวัตกรรมการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED371 Research and Innovation for Learning
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย
แนวคิ ด และหลั ก การวิ จั ย การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาผู้ เ รี ย น รูป แบบการวิ จั ย
กระบวนการวิจั ย และการออกแบบการวิ จัย ที่สามารถเชื่ อ มโยงกระบวนการวิ จัย กับ การ
จัดการเรียนรู้เพื่ อการแก้ ปั ญหาและพั ฒนาผู้เรียนในระดั บบุคคลและชั้ นเรียน การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การใช้ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึ กปฏิบัติการสร้ างและประยุกต์ใช้ ความรู้
จากการทาวิจัยและสร้ างหรือร่วมสร้ างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนา
ผู้เรียนให้ เป็ นผู้สร้ างหรือร่วมสร้ างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้
ศษ391 การปฎิบัติการสอน 3
2(0-6-0)
ED391 Teaching Practicun 3
ฝึ กปฏิบัติ การสอนวิช าเฉพาะแบบจุ ลภาคในสถานศึก ษา การพัฒ นาหน่ วยการ
เรี ย นรู้ การวางแผน ออกแบบ และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท่ ีเ น้ นผู้ เ รี ย นเป็ นส าคั ญ โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศิลป์ และศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิตัล และการ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน และ
การสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ท่เี สริมสร้ างความสุขและความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน ภายใต้ การแนะนา
ดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ ีเลี้ยง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและสะท้ อนผลการ
ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง
การศึกษา

 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
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วิชาชีพครูเลือก
ศษ212
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED212
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึก ษาบทบาท หน้ า ที่ และความสาคัญ ของครูลูก เสือ ครูยุ ว กาชาด และครูกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผ้ ูสอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพั ฒนาผู้เรียนให้ ร้ ูจักตนเอง รู้และเข้ าใจตนเองในการกาหนด
เป้ าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้ านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่ม่งุ พัฒนาความมีระเบียบความเป็ น
ผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนบาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้ องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้ มีการฝึ กปฏิบัติในฐานะผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมและ
ผู้สอน
ศษ231 หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
ED231 Principles of Higher Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้ าที่สาคัญของการ
อุดมศึกษา การจัดโครงสร้ างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้ มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้
ผู้เรียนได้ เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จาเป็ นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต
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หมายเหตุ

ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4
6(0-18-0)
ED491 Teaching Practicun 4
ฝึ กปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนา
หลัก สูต ร วางแผนและออกแบบการจั ด การเรีย นรู้ใ นสถานศึก ษา โดยบู รณาการความรู้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ผ้ ูเรียน
มี ปั ญ ญารู้ คิ ด และมี ค วามเป็ นนวั ต กร ท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า ง
นวัตกรรม มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อ่นื อย่างสร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีทกั ษะต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดาเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่ ง
การเรีย นรู้เ ชิ งวิช าชี พ ภายใต้ การแนะนาดู แลของอาจารย์ นิเ ทศก์และครูพ่ ี เ ลี้ย ง และการ
สัมมนาทางการศึกษา

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 คงเดิม
 ปรับออก
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หมายเหตุ

ศษ311
ED311

จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้ างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึง
บทบาท หน้ า ที่ และสิท ธิแห่ งความเป็ นมนุ ษย์ แ ละความเป็ นพลเมื อ งของสัง คมทั้งในระดั บ ชุ ม ชน
ประเทศ และสังคมโลก การสร้ างจิตสานึก ต่ อ การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็ นผู้นาทางสังคมโดยเป็ นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันของมนุษย์ท่หี ลากหลาย การทาความเข้ าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

ศษ312
ED312

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุ นนิยม กระบวนการสร้ างค่านิยมต่ อ
การบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของคน
ในสังคม ความตระหนัก ต่ อ ปั ญ หา การรู้เ ท่ า ทัน และสร้ า งอ านาจต่ อ รองกับ วั ฒ นธรรมการบริโ ภค
เพื่อให้ เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับปั จเจก
และสังคม เพื่อนาไปสู่การสร้ างครูท่ เี ข้ าใจต่ อฐานคิดข้ างต้ น การทาให้ ครูเป็ นผู้นาในการสร้ างความรู้
สร้ างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ ปัญญา
ศษ313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
ED313 Voluntary Work and Youth Activities
ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรม
เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

ศษ314
ED314

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็ นในการฝึ กความคิดระดับสูง การประเมิน
ทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้ นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ ทกั ษะความคิดระดับสูงกับการเรียน

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
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การสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้ นกลยุทธ์
ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา
ศษ322
ED322

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ศึก ษา ภูมิ หลัง ประวั ติ ความเป็ นมาของการจั ด ทาหลัก สูต รท้ อ งถิ่น สามารถวิ เ คราะห์
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้ องกับบริบททาง
วัฒนธรรม สังคมและท้ อ งถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลัก สูตรได้ ท้ังก่อ นและหลังการใช้ หลัก สูต ร
เพื่อให้ สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความ
ต้ องการของชุมชน
ศษ332
ED332

การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
Special Education
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความสาคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้ อน บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ท่มี ีความสามารถพิเศษ ศึกษา
ลักษณะ ความสามารถ และข้ อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา
และการช่วยเหลือเบื้องต้ น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษา
พิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
ED333 Non-formal and Informal Learning Management
ศึก ษาวิ ธีก าร หลัก การ แนวทาง และจั ด การเรีย นให้ แก่ บุคคลตลอดชี วิ ต โดยวิธีก าร
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้ างวัฒ นธรรมการเรีย นรู้ตามอัธยาศัย ให้ แก่ บุคคล การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้ สอดคล้ องกั บสภาพชุมชนทั้ง
เมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัด การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึ กลงมื อ
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ปฏิบัติงานจริงในชุมชน
ศษ334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
ED334 Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้ านความสาคัญของส่วนรวม (สาธารณะ)
รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้ อมทุกมิติ ได้ แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติ
ของเสีย และมลพิ ษ มิติม นุษย์/สังคม/วัฒ นธรรม คุณ ค่ า ทางนิเ วศวิ ทยา วิ ธีก ารและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้ างพลังในการปกป้ องสิ่งที่เป็ นของ
สาธารณะและสิท ธิป ระโยชน์ ข องชุ ม ชนและสัง คม ศิล ปวั ฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผ่ า น
กระบวนการคิดด้ วยความกล้ าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชนและสังคมได้ ร้ เู ท่า
ทันกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีท่ ีเข้ ามาพร้ อมๆ กับวัฒนธรรมการ
บริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้ อย่างยั่งยืน โดยให้ มีการศึกษาดูงาน
และฝึ กปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้ วย
ศษ335 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
ED335 Learner Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด
สร้ างสรรค์สาหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาคัญในการส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึ กแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีความคิดอย่างสร้ างสรรค์ และ
การนาความคิดสร้ างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหา และการสร้ างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ศษ336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ED336 Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาท
ของผู้ ป กครอง ครู และโรงเรี ย นในการอบรมเลี้ ยงดู แ ละจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ กับ เด็ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ดีสาหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ ท่เี กี่ยวข้ องกับ เด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูเ ด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็ก ปฐมวัย รวมทั้งความเข้ าใจ ความรับ ผิด ชอบ
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ศษ337
ED337

การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary Education
ศึก ษาหลั ก การมั ธ ยมศึก ษา ความมุ่ ง หมาย หลั ก สูต ร การเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้ มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ศษ338
ED338

หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
Principles of Vocational Education
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม
ความหมาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็ นมาของ
การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
บทบาทของการอาชี วศึกษากับ การศึกษาในระบบต่ างๆ ความร่ วมมื อของการจัด การอาชีว ศึก ษา
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ341
ED341

การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
Guidance for Self-Esteem Development
ศึก ษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้ านจิ ต วิ ท ยาการแนะแนว เพื่ อให้ ร้ ูจั ก และเข้ า ใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้ าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็ นแนวทางในการแนะ
แนว สร้ าง การเห็นคุณค่ าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้ เรียนรู้และพัฒนาได้ ตามศั กยภาพแห่ งตน
สามารถให้ คาปรึกษาช่ วยเหลือผู้เรียนให้ มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน สามารถส่งเสริมความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของความเป็ นครู รวมถึงการจัด
โครงการฝึ กอาชี พ เพื่ อสร้ า งการตระหนัก ในคุณ ค่ า แห่ งตนและสามารถจั ดการเรีย นรู้แต่ ละระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
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ศษ361
ED361

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาแนวคิดทางด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิด
เพื่อการปฏิรปู การศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
ระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้ นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา

ศษ362
ED362

การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีท่สี าคัญๆ ในการ
พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้ าวหน้ าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ
บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน

ศษ371
ED371

สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิตอิ ้ างอิง การ
ประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และ
มากกว่าสองกลุ่ม เน้ นการเลือกใช้ สถิตไิ ด้ เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศษ381
ED381

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธกี ารพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจ มีทกั ษะพื้นฐาน ต่ อการดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ ในการทางาน เป็ นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้ านการดารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี
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หมายเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผน
โรงฝึ กงานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้ โรงฝึ กงานเพื่อการ
สอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึ กการออกแบบวางผังโรงฝึ กงานตามลักษณะการใช้ งาน
ศษ431
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED431
Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท
ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้
ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้ บริการแหล่งการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับสภาพกลุ่มเป้ าหมาย
ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

 ปรับออก

ศษ452
ED452

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสาคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ข องการประเมิ นหลักสูต รและการสอน การวิ เคราะห์
หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้ อเสนอโครงการ
และรายงาน การประเมิน และการนาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้ เพื่อการ
พัฒนาฝึ กปฏิบั ติ การประเมินหลักสูต รและการสอน เพื่อ ให้ เ ข้ า ใจข้ อดี ข้ อบกพร่ อง พร้ อมทั้ งให้
ข้ อเสนอแนะ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

ศษ453 เทคโนโลยี เ พื่ อการวั ด ผล การประเมิ น และการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา 2(1-2-3)
ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
แนวคิด เกี่ยวกับ เทคโนโลยีท างการวั ดผล การประเมินและการวิจั ย ทางการศึก ษา เน้ นการ
จัดระบบข้ อมูล การเตรียมข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ใ นการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล สามารถนาโปรแกรมสาเร็จ รูป มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบและนาเสนอวิธกี ารทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
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รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ศษ472
ED472

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้ นคว้ าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคม
โดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ การวิจัยเป็ นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และสังคม เน้ นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษา
ค้ นคว้ างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ ผ้ เู รียนจัดทารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอ
ผลงานวิจัย
ศษ482
ED482

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Instructional Media Design and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนตลอดจนปฎิบัติการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับออก

199
3. รายละเอียดในการปรับปรุงวิชาเอก
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาเอกระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วิชาเอก
คณ222
MA222

คณ281
MA281

ทฤษฎีจานวน
Theory of Numbers
บุรพวิชา : คณ 141
สมบัติเบื้องต้ นของจานวนเต็ม ขั้นตอนวิธแี บบยุคลิดและผล
สืบเนื่อง การลงรอยกัน กาลังของจานวนเต็มในระบบมอดุโล
เศษส่วนต่อเนื่อง จานวนเต็มแบบเกาส์ สมการไดโอแฟนไทล์

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
3(3-0-6)

คณ222
MA222

ทฤษฎีจานวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
บุรพวิชา : คณ 141
สมบัติของจานวนเต็ม ขั้นตอนวิธแี บบยุคลิดและผลสืบเนื่อง
การลงรอยกัน กาลังของจานวนเต็มในระบบมอดุโล
เศษส่วนต่อเนื่อง จานวนเต็มแบบเกาส์ สมการไดโอแฟนไทล์

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ความน่าจะเป็ นและสถิติ
4(4-0-8)
Probability and Statistics
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น
การแจกแจงแบบสุ่ม ที่ ส าคั ญ การประมาณค่ า ช่ ว งแห่ ง ความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยสหสั ม พั น ธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิ ติ ศ าสตร์ ไ ม่ อิ ง
พารามิเตอร์
ไม่มี

หมายเหตุ

 คงเดิม
 ปรับออก

คณ282
MA282

หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ
3(2-2-8)
Principle Probability and Statistics
สถิติพรรณา ความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ นของ
ตัวแปรสุ่ม ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่
สาคัญ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การใช้ โปรแกรมทางสถิติ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา

200
รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณ323
MA323

พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
ระบบสมการเชิงเส้น การดาเนินการขั้นมูลฐาน เมทริกซ์และดีเทอร์
มิแนนต์ ปริภมู ิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะปริภมู ิลักษณะเฉพาะ

3(3-0-6)

คณ323
MA323

คณ211
MA211

สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อนั ดับสอง
และอันดับสูง สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้ นที่มีสมั ประสิทธิ์เป็ นตัวแปร ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้ น
สารวจเรขาคณิต
Survey of Geometry

3(3-0-6)

คณ211
MA211

3(3-0-6)

คณ331
MA331

คณ331
MA331

พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้ นแนวใหม่ ทฤษฎีบท
ของเมเนเลอัสและทฤษฎีบทของเชวา อัตราส่วนไขว้ ปั ญหาที่มี
ชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิต การแปลงเบื้องต้ น ทฤษฎีการแปลง
การแปลงแบบจุดเบื้องต้ นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะ
มีแกนร่วม ภาวะมีศนู ย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย รากฐานของ
เรขาคณิต ระบบสัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้ อบกพร่อง
ของหนังสือ “เอลิเมนต์”ของยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
สัจพจน์ท่ี 5 การค้ นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น การ
ดาเนินการขั้นมูลฐาน ปริภมู ิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่า
ลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะปริภมู ิลักษณะเฉพาะ

สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสองและอันดับสูง สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้ นที่มีสมั ประสิทธิ์เป็ นตัวแปร ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้ น
สารวจเรขาคณิต
Survey of Geometry
พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้ นแนวใหม่ ทฤษฎี
บทของเมเนเลอัสและทฤษฎีบทของเชวา อัตราส่วนไขว้
ปัญหาที่มีช่ ือเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิต การแปลงเบื้องต้ น
ทฤษฎีการแปลง การแปลงแบบจุดเบื้องต้ นของระนาบ
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศนู ย์ร่วม
ภาวะเชิงภาพฉาย รากฐานของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ การ
วิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้ อบกพร่องของหนังสือ “เอลิเมนต์”
ของยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด สัจพจน์ท่ ี 5 การค้ นพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด

หมายเหตุ
3(3-0-6)

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา

3(2-2-5)

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา

3(2-2-5)
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คณ382
MA382

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับครู
2(1-2-3)
Mathematical Problem Solving for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของปั ญหา
และการแก้ ปั ญ หา ประเภทของปั ญ หา กระบวนการแก้ ปั ญ หา
ยุ ท ธวิ ธีใ นการแก้ ปั ญ หาและการประเมิ น การแก้ ปั ญ หา ศึก ษา
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญ หา ฝึ กทักษะการแก้ ปั ญหาและ
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาในโรงเรียน

คณ382
MA382

คณ444
MA444

ประวัติคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
History of Mathematics
ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ต้งั แต่ต้นจนถึงการค้ นพบวิชา
แคลคูลัส และเรื่องที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์

คณ444
MA444

คณ492
MA492

สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
Mathematics Education Seminar
ศึกษาค้ นคว้ าและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาหรืองานวิจัยที่น่าสนใจทาง
คณิตศาสตรศึกษาจากวารสาร และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดที่อาจนาไปสู่การวิจัยทางคณิต
ศาสตรศึกษาต่อไป

คณ492
MA492

2(1-2-3)

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับครู
2(1-2-3)
Mathematical Problem Solving for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของ
ปัญหาและการแก้ ปัญหา ประเภทของปัญหา กระบวนการ
แก้ ปัญหา ยุทธวิธใี นการแก้ ปัญหาและการประเมินการ
แก้ ปัญหา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา ฝึ ก
ทักษะการแก้ ปัญหา แนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ ปัญหาในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
ของ STEM และ STEAM ศึกษา
ประวัติคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
History of Mathematics
ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ต้งั แต่ต้นจนถึงการค้ นพบ
วิชาแคลคูลัส และเรื่องที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์

สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
Mathematics Education Seminar
นาเสนอปัญหาการเรียนการสอน หรือประเด็นที่น่าสนใจ
ทางด้ านคณิตศาสตรศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ และศึกษา
เอกสารหรืองานวิจัยทางด้ านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน หรือได้ แนวคิดที่อาจ
นาไปสู่การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาต่อไป

1(0-2-1)

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา

202

คษ452
ME452

คษ471
ME471

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
การสร้ างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
4(3-2-7)
มัธยมศึกษา
The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at
Secondary School Level
ศึกษาการใช้ โปรแกรมระบบพีชคณิตที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ได้
โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อ งกับการ
นาเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอ่นื ๆ และฝึ กปฏิบัติการ
สร้ างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้
บูรณาการวิธวี ิทยาสาหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-3-4)
Integrated Methodology for Mathematics Teachers
ศึกษาวิเคราะห์สาระการเรีย นรู้คณิตศาสตร์ การบูรณาการ ทฤษฎี
การเรียนรู้ จิตวิทยาครู ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร วิธวี ิทยาทางคณิต
ศาสตรศึก ษา การวั ด และการประเมิ น ผล มี วิ สัย ทัศ น์ เพื่ อ การ
จัดการเรียนรู้ส่กู ารปฏิบัติ รวมทั้งการฝึ กปฏิบัติ

วิชาเอกเลือกหมวด ข
วทศ303 ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
SCI303 English for Science and Mathematics Teachers
การพัฒนาทักษะด้ านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนเชิงวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การตีความและวิเคราะห์บทความทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตามหลักวิชาการ

3(2-2-5)

คษ452
ME452

คษ471
ME471

คษ202
ME202

รายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
การสร้ างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ระดับมัธยมศึกษา
The Creation of Computer Media in Teaching and
Learning at Secondary School Level
ศึ ก ษาการใช้ โปรแกรมระบบพี ช คณิ ต ที่ ป ระมวลผลเชิ ง
สัญลักษณ์ได้ โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต และโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการนาเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
อื่ น ๆ และฝึ กปฏิ บั ติ ก ารสร้ างสื่ อ การเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้
บูรณาการวิธวี ิทยาสาหรับครูคณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Integrated Methodology for Mathematics Teachers
ศึกษาวิ เคราะห์สาระการเรีย นรู้คณิตศาสตร์ การบูรณาการ
ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาครู ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร วิธี
วิทยาทางคณิตศาสตรศึกษา การวั ดและการประเมินผล มี
วิสัยทัศน์ เพื่อการจัดการเรียนรู้ส่กู ารปฏิบัติ รวมทั้งการฝึ ก
ปฏิบัติ
ภาษาอังกฤษสาหรับครูคณิตศาสตร์
English for Mathematics Teachers
การพัฒนาทักษะด้ านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนเชิง
คณิตศาสตร์ การตีความและวิเคราะห์บทความทาง
คณิตศาสตร์ และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ตามหลัก
วิชาการ

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา

3(2-2-5)
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงบุรพวิชา

203

ภาคผนวก ช
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง (Expected Learning Outcomes)

204
ผลการเรียนรูท้ ีค่ าดหวัง (Expected Learning Outcomes)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ELO 1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีจิตสาธารณะ
ELO 2. อธิบายทฤษฏีและหลักการทางคณิตศาสตร์และวิชาชีพครู
ELO 3. นาความรู้ทางคณิตศาสตร์และทักษะการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับโรงเรียน
ELO 4. ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนและนาผลจากการวิจัยไปใช้ ในการแก้ ไขและ/หรือพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับสภาพจริงในชั้นเรียน
ELO 5. ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทลั หรือนวัตกรรมเพื่อช่วยในการวิจัยและ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

