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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(4 ปี) 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

  รหัสหลักสตูร  25540091103374 

  ช่ือหลักสตูร 

  ภาษาไทย:   หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (4 ปี) 

       ภาษาองักฤษ: Bachelor of Education Program in Mathematics 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

       ภาษาไทย ช่ือเตม็: การศึกษาบัณฑติ (คณิตศาสตร์) 

      ช่ือย่อ:  กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Bachelor of Education (Mathematics) 

       ช่ือย่อ:  B.Ed. (Mathematics) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  - 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

       ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

  5.1  รูปแบบ  

          หลักสตูรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  

     หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

          หลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ปี  

          หลักสตูรระดับปริญญาตรี 6 ปี            
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    5.2  ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

            หลักสตูรทางวิชาการ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

            หลักสตูรทางวิชาชีพ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 
 

 5.3  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  

 5.4  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
  

 5.5  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  _ 
 

 5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง จากหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2562  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม 

คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่  15  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 1/2562   

เม่ือวันที่  22  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 3/2562   

เม่ือวันที่  12  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 4/2563   

เม่ือวันที่  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................................... 

เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
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8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูระดับมัธยมศึกษา ครูอาชีวศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน 

8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3 นักวิจัยทางด้านการศึกษา 
8.4 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
  

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

 ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ 

การศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร. สกุญัญา หะยีสาและ ค.บ. (คณติศาสตร์), 2542  สถาบนัราชภัฏพระนคร xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2545  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

กศ.ด. (คณติศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2 อ. เอนก จนัทรจรญู ค.บ. (คณติศาสตร์), 2542  สถาบนัราชภัฏพระนคร xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

M.S. (Teaching and Curriculum), 

2551  

Syracuse University, USA   

M.S. (Mathematics), 2557 University of New  

Hampshire, USA 

 

3 อ.ดร. ธรีศักดิ์ ฉลาดการณ ์ กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

ปร.ด. (คณติศาสตร)์, 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 ผศ. ปัญญวฒัน ์หาอาษา ค.บ. (คณติศาสตร์), 2539 วิทยาลัยครพูระนคร xxxxxxxx 

M.S. (Mathematics), 2544   Pittsburg State University,  

  USA 

xxxxx 

M.A. (Mathematics), 2548   University of Oklahoma, USA   

5 อ.ดร. ชิรา ล าดวนหอม กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2543  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

M.A. (Mathematics), 2553 

 

Western Michigan 

University, USA  

 

Ph.D. (Mathematics), 2557 

 

Western Michigan 

University, USA 
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10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

 คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันโลกเคล่ือนเข้าสู่ยุคของคล่ืนลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุคปราชญสังคม”

ปัจจัยแห่งยุคน้ี คือ สติปัญญา บุคคลส าหรับยุคน้ี คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณา

การใช้ความรู้และใช้ปัญญาเพ่ือการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ สังคมใดสามารถไปสู่การเป็นปราชญ์สังคมได้

ส าเร็จ สังคมน้ันจะเจริญล า้หน้ากว่าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศและจากการที่

รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 น้ัน สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ

ต้องการเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เนต็ การสร้าง 

Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพ่ือให้

สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม" เพ่ือให้ประเทศ

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยซ่ึงถือว่าเป็น

หน่วยงานหลักที่ส าคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่

ส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกดิความรู้และนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ซ่ึงทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกจิและสงัคม 4.0 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มี

คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ี การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง

พันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเร่ิม

ปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญ ในการจัดการศึกษาจึง

จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ

สังคม สามารถจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับกระบวนการใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา และที่ส าคัญคือให้ผู้เรียนมี

โอกาสเรียนรู้จากการปฏบัิติจริงในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒเป็นฐานในการฝึกประสบการณ์ อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ และการประเมินค่า 
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     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เป็นพลวัติและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน

พัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และข้ามวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้เกิดกระแสวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

สมัยใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้เกดิการปฏรูิปทางการศึกษาของประเทศข้ึน จากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ท าให้มี

พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับเกิดขึ้นตามมาหลายประการ มีการก าหนดพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและและมาตรฐาน

การอุดมศึกษาที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน คือ 1) เป็นผู้เรียนรู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ

ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสงัคม มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน

การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสงัคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่า

ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม

และประเทศ  และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแขง็ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง รู้

คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างย่ังยืน

ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สงัคม และประชาคม  

  นอกจากน้ีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัทศิทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาชาติ พบว่า ประเดน็

ส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏบัิติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนเพ่ือ

เติบโตอย่างมีคุณภาพ “ครู” เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา “คน” ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติให้มีศักยภาพและมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การผลิตครูที่มีคุณภาพจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของประชากรในสังคม และ

ช่วยช้ีน าสังคมไปในทศิทางที่เหมาะสม ทั้งน้ี เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้ นอยู่กับคุณภาพของครู ด้วยเหตุน้ี

สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนา

ประเทศ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ ต้องมีการพัฒนาการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อ

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏรูิปทาง

การศึกษาที่เกิดข้ึนเพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระ

ภูมิศาสตร์ในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การปรับหลักสตูรคร้ังน้ีมุ่งเน้นการปรับเน้ือหาให้มีความทนัสมัย ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้
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ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ นอกจากน้ีตามที่ครุสภาได้มี

มาตรฐานวิชาชีพครูจาก 11 มาตรฐาน เหลือ 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู 

ด้านที่ 2 ความรู้และศาสตร์การสอน ด้านที่ 3 การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และด้านที่ 4 ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือก าหนดความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ และแนวทางการประพฤติ ปฏบัิติ

ตนให้เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธา อันจะน ามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ผู้เข้าสู่วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติ

และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพครูและอาชีพทางการศึกษา ซ่ึงสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา

จะต้องเตรียมคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพ่ือเข้าสู่อาชีพดังกล่าวอันจะเป็นหลักประกันที่ดีต่อ

การศึกษาของชาติต่อไป 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

 จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนโยบายทางการศึกษา 

จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ีการจัด

การศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกจิเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัด

การศึกษาดังกล่าวต้องเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

 ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง    

การพัฒนาประเทศน้ันต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทาง

การศึกษาฉบับแรกของชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึง

ก าหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนด

ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 

ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา 

มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ

ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยมีการก าหนดสาระความรู้เร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความ สัมพันธ์ของ

ตนเองกับสังคม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านคณิตศาสตร์และภาษา และความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตรา 

24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การ

ประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 

ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและแหล่ง



7 

 

วิทยาการต่าง ๆ ที่เอื้ ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุก

สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่าง ๆ ในชุมชน ในมาตรา 27 ก าหนดให้

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรา 30 ได้

ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท า

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรียน 

 นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ข้ึนใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมมาก ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ในเน้ือหา  2) การจัดการเรียนรู้  3) คุณลักษณะความ

เป็นครู และ 4) ความสัมพันธ์ชุมชน รวมทั้งได้มีประกาศ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ขึ้ น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติไปสู่การปฏบัิติ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต มาตรฐานการจัดการศึกษา 

และมุ่งให้ปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานเทยีบเคียงได้

กับมหาวิทยาลัยช้ันดี  โดยมีเป้าหมายในการสร้างหลักสูตรให้มีความทนัสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ ในโลกดิจิทลั ลักษณะของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ 1) ฉบับ

น้ีจัดท าข้ึนจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่าง ๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ

ครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศ การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ 1) น้ีอยู่ภายใต้หลักการส าคัญ ได้แก่ 1) แนวคิดของการ

จัดท าหลักสตูรวิชาชีพครูเป็นหลักสตูรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเน้ือหา 

เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน  2) การก าหนด

โครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต 

รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครูมีอิสระในการ

สร้างหลักสตูรผลิตครูที่เหมาะสมกบัอตัลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ซ่ึงก าหนดขึ้ นส าหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มี

ความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน  4) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทนัสมัยตาม

สากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล  5) การ

ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ท  าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทาง

วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 

และ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม

เป้าหมายของหลักสตูร  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธกิารมีนโยบายให้สถาบันผลิตครูปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

  ผลจากการประกาศนโยบายทางการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ และการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าว จ าเป็นอย่างย่ิงที่สถาบันการผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทนั เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

ดังน้ันผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาซ่ึงหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่
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ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้มีความ

ทนัสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดข้ึนเพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม

เจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตรา 52 ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ

และกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้

เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ 

รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนา

บุคลากรประจ าอย่างต่อเน่ือง    

 เพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพของบัณฑติถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน

และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงมี

การส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นจากนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ถึงความต้องการ 

ความคาดหวัง แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ เพ่ือผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ค้นคว้าวิจัย

ด้านการเรียนการสอน สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้และน าไปใช้ได้อย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

    12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาแห่งหน่ึงของประเทศนานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้าน   

การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธผิลและเกดิคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย จนเกดิเป็นอตัลักษณ์นิสติ ได้แก่ มีทกัษะสื่อสาร กล่าวคือ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจ

ชัดเจน (Language) ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และใช้ ICT (Information Communication 

Technology) เพ่ือการสื่อสาร อนัมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” 

     คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ออกไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษา

และในชุมชนต่างๆ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาบัณฑิตให้มีความทนัสมัย ทนั

ต่อเหตุการณ์ ทนัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิและนโยบายการศึกษา

ระดับชาติ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดข้ึน เป็นหลักสูตรที่

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถ

ตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามปรัชญาและพันธ
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กิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 

ที่กล่าวมา และเป็นไปตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้กระทรวง

ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ให้เหมาะสมกบัเป็นวิชาชีพช้ันสงู โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนา

ครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่

และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มศว ดังน้ันคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะ

ศึกษาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจ

ในเน้ือหาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี  สามารถบูรณาการเน้ือหาคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ สามารถออกแบบ

และใช้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็น

ผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม 

  

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

หลักสตูรก าหนดให้นิสติเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกติ ที่เปิดสอนโดย 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

หลักสตูรก าหนดให้นิสติเรียนรายวิชาชีพครู จ านวน 40 หน่วยกติ จากรายวิชาที่เปิดสอนโดย        

คณะศึกษาศาสตร์  

หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสตูรก าหนดให้นิสติเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 

 13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

- 

      13.3 การบริหารจดัการ 

      นิสิตในหลักสตูรจะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสตูรก าหนดและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูในโรงเรียน โดยคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะคณะร่วมผลิตจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกบัโรงเรียนส าหรับ

นิสติที่จะไปฝึกประสบการณ์  
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 

     1.1 ปรชัญา 

            ครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้และสามารถจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  สู่การพัฒนาการศึกษาและสร้างสรรค์สงัคมให้เจริญงอกงาม 

     1.2 ความส าคญั 

        ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสงัคม กอบกู้วิกฤตผ่านการพัฒนาคนด้วยการสร้างคน  

สร้างความรู้ เพ่ือผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกจิและภารกจิร่วมกนัในการแก้วิกฤตโลก   

โดยการให้การศึกษาที่ดีที่สุด เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสขุที่เป็นพลเมืองและพลโลก เพ่ือพร้อม

เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก 

    วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง หลักสตูรการศึกษาบัณฑติมุ่งผลิตบัณฑติวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และ

เสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสยั ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน

โรงเรียนทั่วประเทศ ให้บัณฑติครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท ากบัคนในชุมชน 

ในสงัคม เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกดิการเรียนรู้ที่เทา่เทยีมกนัอย่างเตม็ตาม

ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสงัคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่

ส าคัญย่ิง ในการสร้างคน สร้างชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ 

หลักสตูรนี้ จ าเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกบันโยบายและ

แผนการศึกษาชาติ  

            คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล 

สามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการศึกษา        

ทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  การผลิตครูที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และมีความสามารถ       

ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นภารกจิที่มีความส าคัญย่ิง คณะวิทยาศาสตร์จึงร่วมกบั              

คณะศึกษาศาสตร์ในการผลิตครูคณิตศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชา

คณิตศาสตร์และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัการสอนคณิตศาสตร์ ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบสอน

ในรายวิชาชีพครู ดังน้ันครูคณิตศาสตร์ที่ส าเรจ็การศึกษาในหลักสตูร จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเน้ือหา

คณิตศาสตร์อย่างดีและมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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     1.3 วตัถุประสงค ์

             เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้    

แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาจะมีคุณลักษณะ 

ดังน้ี 

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ 

2) มีความรอบรู้และใฝ่รู้ทั้งในด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง         

3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน สามารถบูรณาการ

องค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์และมีทกัษะในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

4) มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือแก้ไขและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้

สอดคล้องกบัสภาพจริงในช้ันเรียน  

5) มีความสามารถในการใช้และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทลั หรือ

นวัตกรรมเพ่ือช่วยในการวิจัยและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

   

แผนการพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. การพัฒนามาตรฐานการฝึก

ปฏบิตักิารวิชาชีพคร ู

1.1 จัดการปฏบิตักิารวิชาชพีระหว่าง

เรียน 

 

 

1.2 จัดการปฏบิตักิารสอน              

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  

1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษาส าหรับการ

ปฏบิตักิารวิชาชีพระหว่างเรียน        

1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ ์         

การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

1.2.1 การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา

ที่มคุีณสมบตัติามที่คุรสุภาก าหนด     

1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ ์        

การปฏบิตักิารสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 

2. การพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพคร ู

 2.1 จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพคร ู

2.1.1 คณะกรรมการบริหารกจิกรรม

พัฒนาคุณลักษณะทางวชิาชีพคร ู     

2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ         

ทางวิชาชีพครตูลอดหลักสตูร                          

2.1.3 คู่มอืการจัดกจิกรรมพัฒนา
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แผนการพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

คุณลักษณะทางวิชาชพีคร ู             

2.1.4 การประเมนิและตดิตามผล          

การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชพีคร ู 

2.1.5 สมุดบนัทกึผลการพัฒนา 

คุณลักษณะวชิาชีพครตูลอดหลักสตูร 

3. การพัฒนาหลักสตูรและการ

สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1 ประเมนิและพัฒนาหลักสตูรด้าน

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

 

3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอน     

ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

 

3.3  พัฒนารปูแบบการสอนที่เน้นผล

การเรียนรู้ เป็นฐาน 

3.1.1 มกีารประเมนิหลักสตูรที่เน้น     

ผลการเรียนรู้ เป็นฐาน 

3.1.2 มกีารประเมนิและตดิตามผล    

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.2.1  จัดโครงการอบรม/สมัมนา/

ศึกษาดูงานการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้

เป็นฐาน                                   

3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารปูแบบ        

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

4. การปรับปรงุหลักสตูรให้ เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด 

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาของ สกอ. และ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรสุภา 

4.2 พัฒนาหลักสตูรโดยมพ้ืีนฐานจาก

หลักสตูรสากลและพ้ืนฐานของ

สงัคมไทย 

4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาของ สกอ.     

 

4.2.1  เอกสารการปรับปรงุหลักสตูร 

4.2.2  รายงานวิจัย 

4.2.3 รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

5. การปรับปรงุหลักสตูรให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง                                   

ทางการศึกษา การเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมและตามความต้องการ

ของสงัคม 

5.1 ศึกษาการเปล่ียนแปลง         

ทางการศึกษาและความต้องการ          

ของสงัคม 

5.1.1  รายงานผลการประเมนิการใช้ 

หลักสตูร                                  

5.1.2 รายงานผลการศึกษาความพึง

พอใจของบณัฑติ                                     

5.1.3 ผลการส ารวจความต้องการของ

ศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า คร ูบุคลากร

ทางการศึกษา                                           
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แผนการพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

5.1.4 การประเมนิจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก 

6. การปรับปรงุสถานที่ สื่อการ

เรียนการสอนให้มคีวามเหมาะสม 

มคีวามทนัสมยั 

6.1 ปรับปรงุสถานที่ให้เหมาะสม  

 

6.2 ปรับปรงุสื่อการเรียนการสอนให้

เหมาะสม 

6.1.1  ห้องเรียน ห้องประชุมได้รับการ

ปรับปรงุให้มคีวามเหมาะสมและ

เพียงพอ 

6.2.1  สื่อการเรียนการสอนได้รบัการ

ปรับปรงุให้มคีวามเหมาะสมและ

เพียงพอ 

7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์     

ที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนให้

มทีนัสมยั เพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้

หลากหลายและลุ่มลึก 

7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับ       

การเพ่ิมพูนประสบการณค์วามรู้     

โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วมอบรม 

ประชุมสมัมนา ท าวจิัยและการ

เผยแพร่ความรู้ผลงานหรือแนวคดิโดย

การบริการวิชาการแก่สงัคม 

7.1.1 ปริมาณการศึกษา อบรม 

ประชุมสมัมนา ศึกษาต่อของอาจารย์ 

7.1.2 ปริมาณการบริการทางวิชาการ 

งานวิจัย และการท าผลงาน วิชาการใน

ลักษณะต่าง ๆ ของอาจารย ์
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1   ระบบ 

  ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  หน่ึง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

     1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

  อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ (เป็นไปตาม

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร) 

     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

  (ทั้งน้ีเป็นไปตามปฏทินิการศึกษาของมหาวิทยาลัย เร่ืองการเปิดเรียน)      

 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรต้องส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ มี

ค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู 

และผ่านเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียนข้อบังคับการ

คัดเลือก ซ่ึงสถาบันอุดมมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

      2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

 จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนและกรรมการบริหารหลักสตูรพบว่านิสติแรกเข้ามีปัญหา 

ดังต่อไปนี้  

1) มีความพร้อมในด้านความรู้และทกัษะพ้ืนฐานวิชาชีพครูค่อนข้างน้อยเมื่อพิจารณาจาก

คะแนนสอบวัดแววความเป็นครู 

2) มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 
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  2.4   กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1) จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่
นิสติ เช่น จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) จัดกจิกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นิสติ 

 

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 

     จ านวนนิสติที่จะรับเข้าเรียนในช่วง  4  ปี  (2562 – 2566)  ดังน้ี 

จ านวนนิสติ จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

 2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 

ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 

จ านวนสะสม 40 80 120 160 160 

ผู้ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 40 40 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน  
   

  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

รายละเอยีดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2565 

ปี 

2566 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 8,000,000 

**(ค่าธรรมเนียม 40,000 บาท * 1 ปี x จ านวนรับ 40 คน) 
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  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

หมวดการจัดการเรียนการสอน         

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารยพ์ิเศษ     

และคณะร่วมสอน) 

240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000 

2. ค่าวสัดุ (วสัดุส านกังานและ 

วสัดุการเรียนการสอน) 

128,000 256,000 384,000 512,000 640,000 

3. ทุนและกจิกรรมนิสติ 
240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000 

4. งบพัฒนาบคุลากร 
224,000 448,000 672,000 896,000 1,120,000 

5. งบสนับสนุนการวจิยั 
80,000 160,000 240,000 320,000 400,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 
80,000 160,000 240,000 320,000 400,000 

7. ค่าสาธารณปูโภค 
64,000 128,000 192,000 256,000 320,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครภุณัฑ ์
80,000 160,000 240,000 320,000 400,000 

9. ค่าพัฒนามหาวทิยาลยั 
240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 
    

1. ค่าบ ารงุมหาวทิยาลัย  

(950 บาท/คน/ภาคการศกึษา) 

38,000 76,000 114,000 152,000 190,000 

2. ค่าบ ารงุห้องสมุด  

(900 บาท/คน/ภาคการศกึษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 180,000 

3. ค่าบ ารงุฝ่ายกจิการนสิติ  

(850 บาท/คน/ภาคการศกึษา) 

34,000 68,000 102,000 136,000 170,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์  

(650 บาท/คน/ภาคการศกึษา) 

26,000 52,000 78,000 104,000 130,000 

5. ค่าบ ารงุด้านการกฬีา  

(300 บาท/คน/ภาคการศกึษา) 

12,000 24,000 36,000 48,000 60,000 

รวมรายจ่าย 
1,522,000 3,044,000 4,566,000 6,088,000 7,610,000 

หมายเหตุ  คดิจ านวนนิสติ 40 คน และค่าธรรมเนียมส าหรับนิสติต่างชาตเิป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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     2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่น ๆ (ระบุ) 
 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกติ 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

โครงสร้างหลักสตูร จ านวนหน่วยกติ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    102 

2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   40  

        2.1.1 วิชาชีพครู 28   

   2.1.2 วิชาปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา  12   

2.2  กลุ่มวิชาเอก   62  

         2.2.1 วิชาเอก  41   

         2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก  

 
21   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 

รวมไม่น้อยกว่า   138 

     *วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก ให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวชิาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก

ในวิชาเอกอกีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ 
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  3.1.3 รายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ  โดยเลือกจาก

กลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังน้ี  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

วิชาบงัคบั ก าหนดใหเ้รียน 20 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

       ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ  ดังน้ี 

  1.1.1 ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว111     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 

SWU111    Thai for Communication 

  1.1.2 ภาษาองักฤษ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว121     ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1              3(2-2-5)   

SWU121    English for Effective Communication 1     

 หรือ 

มศว123     ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1               3(2-2-5) 

SWU123    English for International Communication 1  

 

มศว122     ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2               3(2-2-5)   

SWU122    English for Effective Communication 2 

 หรือ 

มศว124     ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2              3(2-2-5) 

SWU124    English for International Communication 2 

 1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)  

                            ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว141     ชีวิตในโลกดิจิทลั              3(3-0-6) 

SWU141    Life in a Digital World 

 1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)                                

                            ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว151     การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์             3(3-0-6) 

SWU151    General Education for Human Development 
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มศว161     มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้               2(2-0-4) 

SWU161    Human in Learning Society 

มศว261     พลเมืองวิวัฒน์             3(3-0-6) 

SWU261    Active Citizens 

 

  วิชาเลือก* ก าหนดใหเ้รียน 10 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

 2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี)  

                           ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไป 

มศว241     แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม              2(1-2-3) 

SWU241    Digital Technology and Society Trends 
 

มศว242     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6) 

SWU242    Mathematics in Daily Life 
 

มศว243     การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล              3(3-0-6) 

SWU243    Personal Financial Management 
 

มศว244     วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี              3(3-0-6) 

SWU244    Science for Better Life and Environment 
 

มศว245     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม              2(2-0-4) 

SWU245    Science, Technology and Society 
 

มศว246     วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ              2(2-0-4) 

SWU246    Healthy Lifestyle 
 

มศว247     อาหารเพ่ือชีวิต              2(1-2-3) 

SWU247    Food for Life 
 

มศว248     พลังงานทางเลือก              2(2-0-4) 

SWU248    Alternative Energy 
 

มศว341     ธุรกจิในโลกดิจิทลั              2(1-2-3) 

SWU341    Business in a Digital World 
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 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว251     ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์             2(1-2-3) 

SWU251    Music and Human Spirit 
 

มศว252     สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต             3(3-0-6) 

SWU252    Aesthetics for Life 
 

มศว253     สนุทรียสนทนา             2(1-2-3) 

SWU253    Dialogue 
 

มศว254     ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์             2(1-2-3) 

SWU254    Art and Creativity 
 

มศว255     ธรรมนูญชีวิต             2(1-2-3) 

SWU255    Constitution For Living 
 

มศว256     การอ่านเพ่ือชีวิต             2(2-0-4) 

SWU256    Reading for Life 
 

มศว257     วรรณกรรมและพลังทางปัญญา             2(2-0-4) 

SWU257    Literature for Intellectual Powers 
 

มศว258     ศิลปะการพูดและการน าเสนอ             2(2-0-4) 

SWU258    Arts of Speaking and Presentation 
 

มศว262     ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม             2(2-0-4) 

SWU262    History and Effects on Society 
 

มศว263     มนุษย์กบัสนัติภาพ              2(2-0-4) 

SWU263    Human and Peace 
 

มศว264     มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม             2(2-0-4) 

SWU264    Human in Multicultural Society 
 

มศว265     เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์             3(3-0-6) 

SWU265    Economic Globalization 
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มศว266     ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง             2(2-0-4) 

SWU266    Sufficiency Economy 
 

มศว267     หลักการจัดการสมัยใหม่             2(2-0-4) 

SWU267    Principles of Modern Management 
 

มศว268     การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย              2(1-2-3) 

SWU268    Social Study by Research 
 

มศว351     การพัฒนาบุคลิกภาพ             3(2-2-5) 

SWU351    Personality Development 
 

มศว352     ปรัชญาและกระบวนการคิด             3(3-0-6) 

SWU352    Philosophy and Thinking Process 
 

มศว353     การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม             3(3-0-6) 

SWU353    Logical Thinking and Ethics 
 

มศว354     ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม             3(2-2-5) 

SWU354    Creativity and Innovation 
 

มศว355     พุทธธรรม   3(3-0-6) 

SWU355    Buddhism 
 

มศว356     จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต   2(2-0-4) 

SWU356    Social Psychology for Living 
 

มศว357     สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม   2(2-0-4) 

SWU357    Mental Health and Social Adaptability 
 

มศว358     กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม   2(1-2-3) 

SWU358    Creative Activities for Life and Social Development 
 

มศว361     มศว เพ่ือชุมชน   3(1-4-4) 

SWU361    SWU for Communities 
 

มศว362     ภมูิปัญญาท้องถิ่น   2(1-2-3) 

SWU362    Local Wisdom 
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มศว363     สมัมาชีพชุมชน   2(1-2-3) 

SWU363    Ethical Careers for Community 
 

มศว364     กจิการเพ่ือสังคม   2(1-2-3) 

SWU364    Social Enterprise 
 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั  

                          ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว131     ลีลาศ   1(0-2-1) 

SWU131    Social Dance 
 

มศว132     สมรรถภาพส่วนบุคคล   1(0-2-1) 

SWU132    Personal Fitness 
 

มศว133     การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ   1(0-2-1) 

SWU133    Jogging for Health 
 

มศว134     โยคะ   1(0-2-1) 

SWU134    Yoga 
 

มศว135     ว่ายน า้   1(0-2-1) 

SWU135    Swimming 
 

มศว136     แบดมินตัน   1(0-2-1) 

SWU136    Badminton 
 

มศว137     เทนนิส   1(0-2-1) 

SWU137    Tennis 
 

มศว138     กอล์ฟ   1(0-2-1) 

SWU138    Golf 
 

มศว139     การฝึกโดยการใช้น า้หนัก   1(0-2-1) 

SWU139    Weight Training 

 

หมายเหตุ: * คณะ หลกัสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 

เพิม่เติมตามความตอ้งการใหค้รบ 10 หน่วยกิต 
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                  2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต  ดังน้ี 

        2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกติ  

                    วิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน 40 หน่วยกติ ดังน้ี 

ศษ101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED101 Communicative English for Teachers 

ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers 

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษาและชุมชน  2(1-2-3) 

ED112 Community Engagement for Schools and Community 

ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED113 Educational Philosophy and Teacher Professional Development  

ศษ141 จิตวิทยาส าหรับครู  2(1-2-3) 

ED141 Psychology for Teachers 

ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1 2(0-4-2) 

ED191 Teaching Practicum 1 

ศษ201 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED201  Thai Language for Teachers 

ศษ231  การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

ED231  Curriculum Development 

ศษ232  วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED232  Methodologies of Learning Management 

ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED251 Educational and Learning Assessment 

ศษ291  การปฎิบัติการสอน 2*   2(0-6-0) 

ED291 Teaching Practicum 2 

    *บุรพวชิา ศษ191  การปฏิบติัการสอน 1 

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ 2(1-2-3) 

ED331  Learning Management of Professional Teachers 

ศษ361  การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2(1-2-3) 

ED361  Educational Administration and Quality Assurance 

ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้   2(1-2-3) 

ED371  Research and Innovation for Learning  
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ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED381 Media and Technology for Education and Learning 

ศษ391  การปฎิบัติการสอน 3*      2(0-6-0) 

ED391 Teaching Practicum 3 

      *บุรพวชิา ศษ291 การปฎิบติัการสอน 2 

ศษ491  การปฎิบัติการสอน 4* 6(0-18-0) 

ED491 Teaching Practicum 4 

      *บุรพวชิา ศษ391 การปฎิบติัการสอน 3 

  

             2.2 กลุ่มวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 62  หน่วยกติ  

  2.2.1 วิชาเอก ก าหนดให้เรียน  41 หน่วยกิต ดังน้ี 

คณ111    คณิตศาสตร์  1 4(4-0-8) 

MA111 

 

Mathematics 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณ112   คณิตศาสตร์ 2   4(4-0-8) 

MA112 Mathematics 2 
 

 

คณ141 หลักและวิธกีารของคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

MA141 Principles of Mathematics 
 

 

คณ213   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

MA213  Mathematical Analysis  
 

 

คณ222  ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) 

MA222 Theory of Numbers 
 

 

คณ282 หลักความน่าจะเป็นและสถิติ  3(2-2-5) 

MA282 Principles Probability and Statistics 
 

 

คณ301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น  2(1-2-3) 

MA301 Mathematics for Middle School Teachers 
 

 

คณ302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย  2(1-2-3) 

MA302 Mathematics for High School Teachers  

 

 

คณ322   พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6) 

MA322 Abstract Algebra 1 
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คณ323   พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 

MA323 Linear Algebra 1 
 

 

คณ331   ส ารวจเรขาคณิต  3(2-2-5) 

MA331 Survey of Geometry 
 

 

คณ481 โครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครู      2(1-2-3) 

MA481 Mathematics Projects for Teachers 
 

 

คษ452  การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 

ME452  The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at     

 Secondary School Level 

 

   

คษ471 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูคณิตศาสตร์  3(1-4-4) 

ME471 Integrated Methodology for Mathematics Teachers 
 

 

 2.2.2 วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ  

          จากรายวิชาต่อไปนี้  

คณ102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1     1(0-2-1) 

MA102 Technology for  Mathematics 1 
 

 

คณ103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2     1(0-2-1) 

MA103 Technology for  Mathematics 2  

คณ211 สมการเชิงอนุพันธ์  3(2-2-5) 

MA211 Differential Equations  

คณ212   คณิตศาสตร์ 3  4(4-0-8) 

MA212  Mathematics 3 
 

 

คณ251 คณิตศาสตร์ดิสครีต  3(3-0-6) 

MA251 Discrete Mathematics 

 

 

คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 

MA311 Introduction to Numerical Analysis  

คณ312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

MA312 Introduction to Complex Analysis 
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คณ314  แคลคูลัสขั้นสูง   3   3(3-0-6) 

MA314 Advanced Calculus 
 

 

คณ342 ทฤษฎีเซต 3   3(3-0-6) 

MA342 Set Theory 
 

 

คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1 3   3(3-0-6) 

MA351 Graph Theory 1 
 

 

คณ352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด  3   3(3-0-6) 

MA352   Combinatorics 
 

 

คณ382   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู  2(1-2-3) 

MA382 Mathematical Problem Solving for Teachers 
 

 

คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบ้ืองต้น  3   3(3-0-6) 

MA411 Introduction to Real Analysis  
 

 

คณ416 การวิเคราะห์เวกเตอร์  3(3-0-6) 

MA416 Vector Analysis  
   

คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  3   3(3-0-6) 

MA418 Partial Differential Equations 
 

 

คณ419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3   3(3-0-6) 

MA419 Fourier Series and Applications  

คณ423 พีชคณิตนามธรรม 2  3  3(3-0-6) 

MA423 Abstract Algebra 2 

 

 

คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2   3  3(3-0-6) 

MA424 Linear Algebra 2 

 

 

คณ432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 3  3(3-0-6) 

MA432 Non-Euclidean Geometry 
 

 

คณ433 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3  3(3-0-6) 

MA433 Projective Geometry 
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คณ443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 3  3(3-0-6) 

MA443 Introduction to Mathematical Logics 
 

 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์ 3  3(2-2-5) 

MA444 History of Mathematics 
 

 

คณ451 ทฤษฎีกราฟ 2 3(3-0-6) 

MA451 Graph Theory 2 
 

 

คณ461 ทอพอโลยีเบ้ืองต้น 3  3(3-0-6) 

MA461 Introduction to Topology 
 

 

คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 3  3(3-0-6) 

MA480 Introduction to Mathematical Modeling 
 

 

คณ482 ระเบียบวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น 3  3(3-0-6) 

MA482 Introduction to Finite Element Method 
 

 

คณ485 การหาค่าเหมาะที่สดุ  3  3(3-0-6) 

MA485 Optimization 

 

 

คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 

MA492 Mathematics Education Seminar 
 

 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 

CP111 Computer Programming  1 

 

 

คพ212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

CP212 Object Oriented Programming 
 

 

คพ214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 

CP214 Computer  Programming 2 
 

 

คพ241 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

CP241 Data Structures  
 

 

คพ251 การโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) 

CP251 Web Programming 
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คพ317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 

CP317 Programming Language and Processors 

 

 

คพ342 ระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) 

CP342 Database System 

 

 

คพ352 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6) 

CP352 System Analysis and Design 
 

 

คพ353 เวบ็เทคโนโลยี 3(2-2-5) 

CP353 Web Technology 
  

 

คพ355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

CP355 Computer Graphics      
                                                                

 

คษ202 ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

ME202 English for Mathematics Teachers 
 

 

สถ221 สถิติคณิตศาสตร์ 1  3(3-0-6) 

ST221 Mathematical Statistics 1 
 

 

สถ242 สถิติไม่องิพารามิเตอร์ 3(2-2-5) 

ST242 Nonparametric Statistics 
 

 

สถ244 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6) 

ST244 Sampling Technique 

 

 

สถ261 หลักการประกนัภัย 3(3-0-6) 

ST261 Principles of Insurance 
 

 

สถ262 คณิตศาสตร์ประกนัชีวิตเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

ST262 Introduction to Mathematics of Life Insurance 
 

 

สถ322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

ST322 Mathematical Statistics 2 
 

 

สถ341 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 

ST341 Regression Analysis 
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สถ342 แผนแบบการทดลอง  3(2-2-5) 

ST342 Experimental Designs 
 

 

สถ343 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ  3(2-2-5) 

ST343 Data Analysis by Statistical Packages 
 

 

สถ344 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  3  3(2-2-5) 

ST344 Time Series Analysis 
 

 

สถ345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6) 

ST345 Statistical Quality Control 
 

 

สถ346 ทฤษฎีการตัดสนิใจ 3(3-0-6) 

ST346 Decision Theory 
 

 

สถ347 ประชากรศาสตร์  3(3-0-6) 

ST347 Demography 
 

 

สถ 349 ระเบียบวิธวิีจัย 3(3-0-6) 

ST349 Research Methodology 
 

 

สถ363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

ST363 Mathematical Economics 
 

 

สถ364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

ST364 Mathematical Finance 
 

 

สถ365 สถิติส าหรับการเงินและการลงทุน  3(3-0-6) 

ST365 Statistics for Finance and Investment 
 

 

สถ431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3(3-0-6) 

ST431 Probability Theory   

 

 

สถ451 การวิจัยการด าเนินงาน 3   3(3-0-6) 

ST451 Operations Research 

 

 

*นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัเพือ่เสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอกได ้

ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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         3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

   โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยกเว้น

วิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 
          

 

ความหมายของรหสัวิชา  

ความหมายของรหสัวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  

ศษ   :  วิชาชีพครูทางการศึกษา 

ED  : Education 

เลขตัวที่หน่ึง : ช้ันปีที่ควรเรียน 

เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู 

   0 หมายถึง กลุ่ม ภาษาส าหรับครู 

   1 หมายถึง กลุ่ม ความเป็นครู 

   2  หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสตูร 

                         3  หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้  

                        4  หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 

                               5  หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา 

                         6   หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการช้ันเรียน 

                         7  หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา 

    8 หมายถึง กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

     9   หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู 

เลขตัวที่สาม : ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
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ความหมายของรหสัรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 

คณ  : คณิตศาสตร์ 

MA  : Mathematics 

คษ  : คณิตศาสตรศึกษา 

ME  : Mathematics Education 

สถ   : สถิติ 

ST   : Statistics 

คพ  : คอมพิวเตอร์ 

CP   : Computer 

เลขตัวที่หน่ึง : ช้ันปีที่ควรเรียน 

เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู 

   0 หมายถึง กลุ่ม พ้ืนฐาน 

   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 ฝึกงาน 

   8 หมายถึง กลุ่ม อื่นๆ 

   9 หมายถึง กลุ่ม สมัมนา     

เลขตัวที่สาม : ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิตเช่น 3(3-0-6) 

 ตัวเลขนอกวงเลบ็ หมายถึง จ านวนหน่วยกติรวมของรายวิชา 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสปัดาห์ 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติต่อสปัดาห์ 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสปัดาห์ 
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ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

วิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั 9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั 8 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาภาษา  

   มศว121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธภิาพ       

                การสื่อสาร 1 

 

  3(2-2-5) 

   มศว111    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    

   มศว122    ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธภิาพ        

                  การสื่อสาร 2 

  3(3-0-6)  

 

  3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี)   

   มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทลั   3(3-0-6)   

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

   มศว151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   3(3-0-6)    มศว161    มนุษย์ในสงัคมแต่งการเรียนรู้    2(2-0-4) 

วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก 1 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก 1 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพลานามัย   1(0-2-1) กลุ่มวิชาพลานามัย   1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาชีพครู 

 

6 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาชีพครู 

 

6 หน่วยกิต 

    ศษ101   ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู   2(1-2-3)    ศษ141  จิตวิทยาส าหรับครู     2(1-2-3) 

    ศษ111   คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู   2(1-2-3)    ศษ113  ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู   2(1-2-3) 

    ศษ112   พันธกจิสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษา            

และชุมชน 

              

2(1-2-3) 

   ศษ191  การปฎิบัติการสอน 1   2(0-4-2)  

กลุ่มวิชาเอก     กลุ่มวิชาเอก  

   วิชาเอก 4 หน่วยกิต   วิชาเอก   4 หน่วยกิต 

    คณ111  คณิตศาสตร์ 1   4(4-0-8)    คณ112  คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) 

     

  วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 

  

                รวมจ านวนหน่วยกิต 20 รวมจ านวนหน่วยกิต 20 
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ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

วิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั   0 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั     3 หน่วยกิต 

 

 

วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก 

 

 

  3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

 มศว261   พลเมืองวิวัฒน์                                      3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)       

วิชาเฉพาะดา้น  วิชาเฉพาะดา้น  

กลุ่มวิชาชีพครู 7 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครู 5 หน่วยกิต 

    ศษ201   ภาษาไทยส าหรับครู     2(1-2-3)    ศษ232   วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้       3(2-2-5)  

    ศษ231   การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5)    ศษ251   การวัดและประเมินทางการศึกษา                    

    ศษ291   การปฎิบัติการสอน 2    2(0-6-0)                  และการเรียนรู้       2(1-2-3)               

“  

กลุ่มวิชาเอก  กลุ่มวิชาเอก  

   วิชาเอก 3 หน่วยกิต วิชาเอก    11 หน่วยกิต 

    คณ141 

     

 

หลักและวิธกีารของคณิตศาสตร์ 

 

   3(3-0-6) 

  

  คณ222 

  คณ282 

  คณ301 

 

  คณ331 

ทฤษฎีจ านวน 

หลักความน่าจะเป็นและสถิติ 

คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

ส ารวจเรขาคณิต 

  3(3-0-6) 

  3(2-2-5) 

   

 2(1-2-3) 

 3(2-2-5) 

 

  วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

                รวมจ านวนหน่วยกิต 20                 รวมจ านวนหน่วยกิต 21 
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ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก   3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก 2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

วิชาเฉพาะดา้น  วิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาชีพครู 4 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครู 6 หน่วยกติ 

    ศษ381   สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา               

                 และการเรียนรู้ 

    

   2(1-2-3)  

   ศษ331   การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ       2(1-2-3) 

     ศษ391   การปฎิบัติการสอน 3    2(0-6-0)     ศษ371   การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้           2(1-2-3) 

    ศษ361   การประกนัคุณภาพและการบริหาร  

                 จัดการการศึกษา 

 

        

      2(1-2-3)  

กลุ่มวิชาเอก 

 วิชาเอก 

   

 8 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก 

 วิชาเอก 

   

11 หน่วยกิต 

   คณ213 

   คณ302 

 

   คษ452 

    

 

 

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ 

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

 3(3-0-6) 

  

2(1-2-3) 

 

3(2-2-5) 

 

  คณ322 

  คณ323 

   

  คณ481  

  

   คษ471 

พีชคณิตนามธรรม 1 

พีชคณิตเชิงเส้น 1 

 

โครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครู 

 

บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครู 

คณิตศาสตร์ 

   3(3-0-6) 

   3(3-0-6) 

 

  2(1-2-3) 

 

 3(1-4-4)   

  วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต   

รวมจ านวนหน่วยกิต 18 รวมจ านวนหน่วยกิต 19 

 

ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

วิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาชีพครู 

 

6 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาเอก 

 

  ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4   6(0-18-0)   วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 

 

วิชาเลือกเสรี 

 8 หน่วยกิต 

 

 6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 6                รวมจ านวนหน่วยกิต 14 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

1. วิชาบงัคบั  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

1.1.1 ภาษาไทย 

มศว111    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

SWU111   Thai for Communication 

     ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์

ความคิด และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ 

ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 
  

 1.1.2 ภาษาองักฤษ 

มศว121    ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU121   English for Effective Communication 1 

     ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 หรือ 

มศว123     ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1   3(2-2-5) 

SWU123    English for International Communication 1 

      ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษ       

ในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสยีง             

ฝึกปฏบัิติการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านสื่อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ          

นอกห้องเรียน 
 

 

มศว122    ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

SWU122   English for Effective Communication 2 

     ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

หรือ 
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มศว124    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2   3(2-2-5) 

SWU124   English for International Communication 2 

     ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษใน

ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏบัิติผ่านกจิกรรมการ

เรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว141    ชีวิตในโลกดิจิทลั   3(3-0-6) 

SWU141   Life in a Digital World 

 ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสบืค้น         

การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างองิข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอนัตรายในโลกดิจิทลั

และแนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ การ

รู้เทา่ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว151    การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   3(3-0-6) 

SWU151   General Education for Human Development 

     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์  การ

สงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 

มศว161    มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้    2(2-0-4) 

SWU161   Human in Learning Society 

     ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสงัคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

มศว261    พลเมืองวิวัฒน์   3(3-0-6) 

SWU261   Active Citizens 

     ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์

เกี่ยวกบัพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ

ของการยึดหลักสนัติวิธใีนการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลด  ความเหล่ือมล า้

ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
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2. วิชาเลือก 

    2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว241    แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม   2(1-2-3) 

SWU241   Digital Technology and Society Trends 

     ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกจิ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 
 

มศว242    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

SWU242   Mathematics in Daily Life 

     ศึกษาวิธคีิดและหลักการคณิตศาสตร์กบัความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ

ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กบัความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย    

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 

มศว243    การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 

SWU243   Personal Financial Management 

     ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผน

ลงทุน 
 

มศว244    วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี   3(3-0-6) 

SWU244   Science for Better Life and Environment 

     ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่

ร่วมกนัอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เทา่ทนัและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

มศว245    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม   2(2-0-4) 

SWU245   Science, Technology and Society 

     ศึกษากระบวนทศัน์ และวิธคีิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 
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มศว246    วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ   2(2-0-4) 

SWU246   Healthy Lifestyle 

     ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสขุภาพ 

โรควิถีชีวิตกบัพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกนัและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 

มศว247    อาหารเพ่ือชีวิต   2(1-2-3) 

SWU247   Food for Life 

     ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสขุภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร อนัตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็

รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมี

คุณค่า 
 

มศว248     พลังงานทางเลือก   2(2-0-4) 

SWU248    Alternative Energy 

      ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสทิธภิาพและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมูิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

มศว341    ธุรกจิในโลกดิจิทลั   2(1-2-3) 

SWU341   Business in a Digital World 

     ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบัิติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 

     2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว251    ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์    2(1-2-3) 

SWU251   Music and Human Spirit 

     ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้ คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการ

สู่สาธารณชน 
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มศว252    สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 

SWU252   Aesthetics for Life 

    ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ สนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาติ 

ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสมัพันธก์บับริบทสงัคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 
 

มศว253    สนุทรียสนทนา   2(1-2-3) 

SWU253   Dialogue 

     ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธ ีแนวทางปฏบัิติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร         

การประยุกต์ใช้สนุทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด

และความรู้สกึร่วมกนัผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบัิติ

สนุทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 

มศว254    ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 

SWU254   Art and Creativity 

     ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกดิความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

มศว255    ธรรมนูญชีวิต        2(1-2-3) 

SWU255   Constitution For Living 

     ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏบัิติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว

ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 
 

มศว256    การอ่านเพ่ือชีวิต   2(2-0-4) 

SWU256   Reading for Life 

     ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

มศว257     วรรณกรรมและพลังทางปัญญา   2(2-0-4) 

SWU257   Literature for Intellectual Powers 

     ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
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มศว258    ศิลปะการพูดและการน าเสนอ   2(2-0-4) 

SWU258   Arts of Speaking and Presentation 

     ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธกีารพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภท 

ต่าง ๆ 
 

มศว262    ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม   2(2-0-4) 

SWU262   History and Effects on Society 

     ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสงัคมจากอดีต

สู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง

สงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 
 

มศว263    มนุษย์กบัสนัติภาพ   2(2-0-4) 

SWU263   Human and Peace 

     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสนัติภาพ หลักสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สงัคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติของผู้

ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 
 

มศว264    มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม   2(2-0-4) 

SWU264   Human in Multicultural Society 

     ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

โครงสร้างทางสงัคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสงัคม    การ

เสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

มศว265    เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์   3(3-0-6) 

SWU265   Economic Globalization 

     ศึกษาแนวคิดเศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศที่มีอทิธพิลต่อ        

โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
 

มศว266    ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   2(2-0-4) 

SWU266   Sufficiency Economy 

     ศึกษาภมูิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เปรียบเทยีบ

กบัเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หา
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แนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อนัจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 

มศว267    หลักการจัดการสมัยใหม่   2(2-0-4) 

SWU267   Principles of Modern Management 

     ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสงัคม

อย่างย่ังยืน 
 

มศว268    การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย   2(1-2-3) 

SWU268   Social Study by Research 

     ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจุบันโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกดิความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การ

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

มศว351    การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(2-2-5) 

SWU351   Personality Development 

     ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การ

วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 
 

มศว352    ปรัชญาและกระบวนการคิด   3(3-0-6) 

SWU352   Philosophy and Thinking Process 

     ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะ   

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธก์บัชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 

มศว353    การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม   3(3-0-6) 

SWU353   Logical Thinking and Ethics 

     ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญ

ของวิธคีิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง  คิดอย่างมี

เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุทา่มกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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มศว354    ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม   3(2-2-5) 

SWU354   Creativity and Innovation 

     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกีารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบัิติพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 

มศว355    พุทธธรรม   3(3-0-6) 

SWU355   Buddhism 

     ศึกษาภมิูปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว

ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 
 

มศว356    จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต   2(2-0-4) 

SWU356   Social Psychology for Living 

     ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกดิพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสงัคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสงัคมและการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 
 

มศว357    สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม   2(2-0-4) 

SWU357   Mental Health and Social Adaptability 

     ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสขุภาพจิต การปรับตัวในสงัคม การวิเคราะห์สาเหตุ

และการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มศว358    กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม   2(1-2-3) 

SWU358   Creative Activities for Life and Social Development 

     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกจิกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกจิกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

พัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 
 

มศว361    มศว เพ่ือชุมชน   3(1-4-4) 

SWU361   SWU for Communities 

     ศึกษาวิธกีารและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้

ผ่านกจิกรรมนิสติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกจิ สังคม รวมทั้ง

เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
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มศว362    ภมูิปัญญาท้องถิ่น   2(1-2-3) 

SWU362   Local Wisdom 

     ศึกษาค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธข์องภมูิปัญญาท้องถิ่นกบัการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบัการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ ร่วมกบัชุมชน เพ่ือหาแนวทางสบืสานและพัฒนาตามบริบทสงัคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มศว363    สมัมาชีพชุมชน   2(1-2-3) 

SWU363   Ethical Careers for Community 

     ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เรียนรู้ ร่วมกบัชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี 

และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และ

ย่ังยืน 
 

มศว364    กจิการเพ่ือสังคม   2(1-2-3) 

SWU364   Social Enterprise 

     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กจิการเพ่ือสงัคม เรียนรู้กจิการเพ่ือสงัคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สงัเคราะห์องค์ความรู้จากกจิการเพ่ือ

สงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 
 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว131    ลีลาศ   1(0-2-1) 

SWU131   Social Dance 

     เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

และบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
 

มศว132    สมรรถภาพส่วนบุคคล   1(0-2-1) 

SWU132   Personal Fitness 

     หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
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มศว133    การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ    1(0-2-1) 

SWU133   Jogging for Health 

     หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือ

สขุภาพ 
 

มศว134    โยคะ   1(0-2-1) 

SWU134   Yoga 

     เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 
 

มศว135    ว่ายน า้   1(0-2-1) 

SWU135   Swimming 

     เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ทา่ต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 
 

มศว136    แบดมินตัน   1(0-2-1) 

SWU136   Badminton 

     ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น

ลูกหน้าตาข่าย กลวิธกีารเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการ

เล่นแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 
 

มศว137    เทนนิส   1(0-2-1) 

SWU137   Tennis 

     เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี

การเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภาพ 
 

มศว138    กอล์ฟ    1(0-2-1) 

SWU138   Golf 

     ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทกัษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ    การ

ใช้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 
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มศว139    การฝึกโดยการใช้น า้หนัก   1(0-2-1) 

SWU139   Weight Training 

     เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบัิติ การฝึกโดยการใช้น า้หนักและ

การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิค

การฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 
 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

1. กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกติ 

               วิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน 40 หน่วยกติ ดังน้ี 

 

ศษ101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED101 Communicative English for Teachers 

  ศึกษาและฝึกปฏบัิติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับวิชาชีพครู ในการฟัง การอ่าน การ

พูด และการเขียน เพ่ือจับใจความส าคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ อภิปราย แสดงความ

คิดเหน็ น าเสนองาน และรายงานเร่ืองราวต่างๆ จากสื่อเชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูด

และภาษาเขียน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้และ/หรือสร้างสื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers 

  ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรัก 

ความศรัทธา และความภมูิใจในวิชาชีพครู การมีจิตส านึก จิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ค่านิยมประชาธปิไตย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาระงานของครู การเสริมสร้าง

ศักยภาพและสมรรถะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาทของครู

ในฐานะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาดูงานและท าโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

ชุมชนและสังคมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้ดุลยพินิจที่ ดีในการ

ตรวจสอบข้อมูล ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน พร้อมทั้งสะท้อนผลข้อมูล เพ่ือสร้างแรงบันดาล

ใจและทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
 

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษาและชุมชน  2(1-2-3) 

ED112 Community Engagement for Schools and Community 

  ศึกษา วิเคราะห์ความสมัพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในชุมชนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
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เครือข่ายความร่วมมือและสื่อสารกับชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  สามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่เข้มแขง็ มีปัญญารู้คิดและเข้าถึงบริบทของชุมชน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมที่ มี

ความสมัพันธเ์ช่ือมโยงโรงเรียน บ้านและชุมชน 
 

ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED113 Educational Philosophy and Teacher Professional Development  

 ศึกษาปรัชญาการศึกษาและวิวัฒนาการวิชาชีพครูของประเทศไทยที่เปล่ียนแปลงไปตามบริบท

ของสังคม วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงคุณค่าและความจ าเป็นของครูที่มีต่อสังคมไทยในแต่ละ

ยุคสมัย ประวัติศาสตร์การศึกษาและการผลิตครูในสังคมไทย โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง วิทยาลัยวิชาการ

ศึกษา โรงเรียนสาธิตต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อุดมการณ์และรูปแบบการจัดการศึกษาและ

การผลิตครู ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้น าแนวคิดสมัยใหม่ในการผลิตครูวิชาชีพ ปรัชญาการศึกษา

สมัยใหม่และพุทธปรัชญาในสังคมไทย วิเคราะห์สภาวการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือ

สะท้อนสงัคมและปรัชญาการศึกษาของประเทศไทย 
 

ศษ141 จิตวิทยาส าหรับครู  2(1-2-3) 

ED141 Psychology for Teachers 

  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย จิตวิทยาการ

เรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การจูงใจ การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิต

และการปรับตัว การให้ค าปรึกษา การใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษารายกรณี ฝึกปฏิบัติการ

ประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งเสริม

พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล   การบริหาร การจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยตระหนัก

ถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ 
 

ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1 2(0-4-2) 

ED191 Teaching Practicum 1 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ เกี่ยวกับ

สถานศึกษา ศึกษา สังเกต ทรัพยากร สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องปฏบัิติการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สภาพงานต่างๆ ของสถานศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ การ

บริหารจัดการในสถานศึกษา บทบาท หน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม กฎ ระเบียบของสถานศึกษา และความปลอดภัยในโรงเรียน 

ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู บทบาทของครู

ในการท างานร่วมกบับุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม  ศึกษา สังเกตการณ์การสอนของครูในช้ันเรียน
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ในระดับต่างๆ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  การบริหารจัดการช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศทางกายภาพและ

จิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน การควบคุมดูแลนักเรียน ศึกษา สังเกตและ

วิเคราะห์พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนและพฤติกรรมการการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 

ศึกษางานสนับสนุนอื่นๆ และการปฏบัิติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในสถานศึกษาภายใต้การช้ีแนะของ

อาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการศึกษา สงัเกตเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎีและองค์

ความรู้ทางการศึกษาน ามาสงัเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานสรุปผลการสังเกต และการสัมมนา

ทางการศึกษา 
 

ศษ201 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED201  Thai Language for Teachers 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ หลักการใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพครู การรู้เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารกับผู้เรียน 

การพัฒนาการรู้ภาษาของผู้เรียน การพูดเพ่ือโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิจารณ์ การพูดในโอกาสต่างๆ การ

อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิง

วิชาการ การฟังและมารยาทในการฟัง การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยโดยค านึงถึงบรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจ

เกดิขึ้น 
 

ศษ231  การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

ED231  Curriculum Development 

 ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด ของการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ระดับชาติ ระดับ

สถานศึกษา และระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติดีเลิศ พัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน ฝึกปฏบัิติการออกแบบหลักสูตรระดับสถานศึกษา รายวิชา และหน่วยการเรียน 

การน าหลักสตูรไปประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้  การประเมินและหาประสทิธภิาพของหลักสตูร 
 

ศษ232  วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED232  Methodologies of Learning Management 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 

ประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ฝึกออกแบบ น าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติในช้ัน

เรียน ออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมการพัฒนาการ

คิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น การสร้างบรรยากาศ การจัด

สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการช้ันเรียน การเลือกและใช้สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
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จริยธรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ ฝึกการจัดการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนใน

สถานการณ์จ าลอง 
 

ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED251 Educational and Learning Assessment 

 ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดประเมิน

การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ เคร่ืองมือวัด

ประเมินการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการ

เรียนรู้ การตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้เพ่ือวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน 

และเพ่ือตัดสินผลหลังการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์และน าผลการวัดประเมินระดับนานาชาติ ระดับชาติ 

และระดับช้ันเรียนไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงที่บูรณา

การควบคู่กบัการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และสร้างเคร่ืองมือส าหรับ

ใช้ในการวัดประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการและผลการเรียนรู้  
 

ศษ291  การปฎิบัติการสอน 2*   2(0-6-0) 

ED291 Teaching Practicum 2 

    *บุรพวชิา การปฎิบติัการสอน 1 

 ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะและงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจ าช้ัน งาน

ผลิตสื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้  ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน 

ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการ

ปฏบัิติงานเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ และน ามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทกึและ

สะท้อนผลการปฏบัิติงานของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏบัิติงาน และการสัมมนา

ทางการศึกษา 
 

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ 2(1-2-3) 

ED331  Learning Management of Professional Teachers 

 ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสานความรู้ เน้ือหา 

ศิลป์ ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการรู้ในสถานการณ์จริง น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการ

เรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการ

เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกบัจุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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รอบรู้ มีทกัษะชีวิต มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ฝึกปฏบัิติการจัดการเรียนรู้และอภิปราย

สะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพการจัดการเรียนรู้  
 

ศษ361  การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2(1-2-3) 

ED361  Educational Administration and Quality Assurance 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา ภารกิจและสภาพงานของสถานศึกษา หลักการ

และแนวปฏบัิติเกี่ยวกบัการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  การน าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา  ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและ

การประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดท าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์และ

ออกแบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้   2(1-2-3) 

ED371  Research and Innovation for Learning  

 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและ

หลักการวิจัย การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบ

การวิจัย ที่สามารถเช่ือมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนใน

ระดับบุคคลและช้ันเรียน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้

ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ 
 

ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED381 Media and Technology for Education and Learning 

 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม พลเมืองดิจิทลั เลือกใช้สื่อ

และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

ต่าง ๆ     ให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และกลุ่มเป้าหมาย ปฏบัิติการ

ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ  การรู้เท่าทนัสื่อ ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน 
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ศษ391  การปฎิบัติการสอน 3*      2(0-6-0) 

ED391 Teaching Practicum 3 

      *บุรพวชิา ศษ291 การปฎิบติัการสอน 2 

 ฝึกปฏบัิติการสอนวิชาเฉพาะแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน 

ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร 

ศิลป์และศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้

ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทกึและ

สะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง

การศึกษา 
 

ศษ491  การปฎิบัติการสอน 4* 6(0-18-0) 

ED491 Teaching Practicum 4 

      *บุรพวชิา ศษ391 การปฎิบติัการสอน 3 

ฝึกปฏบัิติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผน

และออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน

และเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อื่นอย่าง

สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่อการเปล่ียนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏบัิติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด าเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชน

แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง และการสัมมนาทาง

การศึกษา 
 

 

2. กลุ่มวิชาเอก ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 62 หน่วยกิต 

               2.1 วิชาเอก ก าหนดใหเ้รียน 41 หน่วยกิต ดงันี้  

คณ111   คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 

 MA111   Mathematics 1  

                บทนิยามของลิมิต ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกชั์นหน่ึงตัวแปร บทนิยามของอนุพันธ ์

อนุพันธข์องฟังกชั์นหน่ึงตัวแปรและการประยุกต์ บทนิยามของปริพันธ ์ปริพันธข์องฟังกชั์นหน่ึงตัวแปร

และการประยุกต์ 
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 คณ112   คณิตศาสตร์ 2               4(4-0-8) 

 MA112   Mathematics 2  

   บุรพวิชา: คณ111   

  ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ  ลิมิตและความต่อเน่ืองของ 

 ฟังกชั์นหลายตัวแปร  อนุพันธย่์อย  ปริพันธข์องฟังกชั์นหลายตัวแปรและการประยุกต์  

 คณ141   หลักและวิธกีารของคณิตศาสตร์                   3(3-0-6) 

 MA141   Principles of Mathematics  

  ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วิธกีารพิสจูน์   หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธแ์ละ  

 ฟังกชั์น ระบบจ านวนจริง 
   

 คณ213   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์             3(3-0-6) 

 MA213   Mathematical Analysis  

                 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเน่ือง  

 การหาอนุพันธ ์ปริพันธเ์ชิงรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 
 

 คณ222   ทฤษฎีจ านวน                   3(3-0-6) 

 MA222   Theory of Numbers  

   บุรพวิชา คณ141   

  สมบัติเบ้ืองต้นของจ านวนเตม็ สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน รากปฐมฐาน กฏภาวะ        

 ส่วนตกค้างก าลังสอง เศษส่วนต่อเน่ือง 

   

คณ282 หลักความน่าจะเป็นและสถิติ                   3(2-2-8) 

MA282 Principle Probability and Statistics  

สถิติพรรณา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเน่ือง 

และตัวแปรสุ่มต่อเน่ืองที่ส าคัญ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน       

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์ การใช้โปรแกรมทางสถิติ 
 

คณ301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น                   2(1-2-3) 

MA301 Mathematics for Middle School Teachers  

                มโนมติเกี่ยวกบัเน้ือหาตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอบเขตและ

แนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 

คณ302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย             2(1-2-3) 

MA302 Mathematics for High School Teachers  

                มโนมติเกี่ยวกับเน้ือหาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอบเขต
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และแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
 

คณ322 พีชคณิตนามธรรม 1             3(3-0-6) 

MA322 Abstract Algebra 1 

               กรุป ทฤษฎีบทสมสณัฐานกรุป กรุปการเรียงสบัเปล่ียน กรุปสมมาตร และความรู้เบ้ืองต้น

เกี่ยวกบัริง ฟีลด์และการประยุกต์ 

คณ323 พีชคณิตเชิงเส้น 1             3(3-0-6) 

MA323 Linear Algebra 1 

               เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภมูิเวกเตอร์  

การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ  ปริภมูิลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ 
 
 

คณ331 ส ารวจเรขาคณิต             3(2-2-5) 

MA331 Survey of Geometry 

               พ้ืนฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบ้ืองต้นแนวใหม่ ทฤษฎีบทของเมเนเลอสัและทฤษฎีบทของ

เชวา อตัราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีช่ือเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิต การแปลงเบ้ืองต้น ทฤษฎีการแปลง การแปลง

แบบจุดเบ้ืองต้นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย 

รากฐานของเรขาคณิต ระบบสจัพจน์ การวิเคราะห์ระบบสจัพจน์ ข้อบกพร่องของหนังสอื “เอลิเมนต์”ของ 

ยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด สจัพจน์ที่ 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
 

คณ481 โครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครู          2(1-2-3) 

MA481 Mathematics Projects for Teachers  

            ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน  วิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์  วางแผนจัดท า

โครงงานคณิตศาสตร์  ฝึกปฏิบัติท าโครงงานคณิตศาสตร์  ตลอดจนศึกษากระบวนการเรียนการสอน

โครงงานและบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนโครงงาน  

 

คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 

ME452 The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at Secondary 

School  Level 

 

            ศึกษาการใช้โปรแกรมระบบพีชคณิตที่ประมวลผลเชิงสญัลักษณ์ได้ โปรแกรมเรขาคณิต       

แบบพลวัต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกบัการน าเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ                

และฝึกปฏบัิติการสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้  
 
                     

คษ471 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูคณิตศาสตร์             3(1-4-4) 

ME471 Integrated Methodology for Mathematics Teachers  

            ศึกษาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การบูรณาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาครู ศึกษา
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การพัฒนาหลักสตูร วิธวิีทยาทางคณิตศาสตรศึกษา การวัดและการประเมินผล มีวิสัยทศัน์ เพ่ือการจัดการ

เรียนรู้สู่การปฏบัิติ รวมทั้งการฝึกปฏบัิติ 

 
 

              2.1.2 วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต             

จากรายวิชาต่อไปนี้  

 คณ102   เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1                   1(0-2-1) 

 MA102   Technology for Mathematics 1  

  ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้เคร่ืองค านวณเชิงกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

   

 คณ103   เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2                   1(0-2-1) 

 MA103   Technology for Mathematics 2   

  ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลเชิงสญัลักษณ์ในการเสริม         

 การเรียนคณิตศาสตร์ 

 

คณ211   สมการเชิงอนุพันธ์                   3(2-2-5) 

 MA211   Differential Equations  

  สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอนัดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์อนัดับสองและอนัดับสูง สมการเชิง  

 อนุพันธเ์ชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเ์ชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและ 

 การประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธย่์อยเบ้ืองต้น 
 

คณ212 คณิตศาสตร์ 3      4(4-0-8) 

MA212 Mathematics 3  

                  บุรพวิชา: คณ 112 

                 ปริภูมิยุคลิด ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์

ตามเส้น ปริพันธต์ามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
 

คณ251 คณิตศาสตร์ดิสครีต                   3(3-0-6) 

MA251 Discrete Mathematics  

               คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบ้ืองต้น หลักการช่องนกพิราบ ความสัมพันธเ์วียนเกิด และทฤษฎีกราฟ

เบ้ืองต้น 

 

คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบ้ืองต้น              3(2-2-5) 

MA311  Introduction to Numerical Analysis  

              การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิง

เส้น  การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สดุ อนุพันธแ์ละปริพันธเ์ชิงตัวเลข ผลเฉลย
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เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
 
 

คณ312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น           3(3-0-6) 

MA312 Introduction to Complex Analysis  

               สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ ์ฟังกชั์นวิเคราะห์ การหาปริพันธ ์อนุกรมลอเรนต์ 

ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
 

คณ314 แคลคูลัสขั้นสงู                  3(3-0-6) 

MA314 Advanced Calculus  

 บุรพวิชา : คณ213   

               อนุกรมและล าดับของฟังกชั์น การลู่เข้าเชิงเอกรูป สตูรของเทย์เลอร์และการประยุกต์ 

ปริพันธเ์ชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ ฟังกชั์นแกมมาและบีตา อนิทกิรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจส ค่าสุดขีดของ

ฟังกชั์นของตัวแปรหลายตัว ตัวคูณของลากรองจ์  
 

คณ342 ทฤษฎีเซต              3(3-0-6) 

MA342 Set Theory  

 บุรพวิชา : คณ141   

              พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสจัพจน์ สจัพจน์ของการเลือก หลักการที่เป็นอันดับดีแล้ว อุปนัย

เชิงอนันต์ จ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอนัดับที่ 
 

คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1             3(3-0-6) 

MA351 Graph Theory 1  

               ความรู้เบ้ืองต้นในทฤษฎีกราฟ กราฟเช่ือมโยง กราฟต้นไม้ สภาพเช่ือมโยงของกราฟ กราฟ 

ออยเลอร์เรียน กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบ และบทประยุกต์ของทฤษฎีกราฟ 
 

คณ352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด              3(3-0-6) 

MA352 Combinatorics  

               การเรียงสบัเปล่ียนและการจัดหมู่ การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู่ก่อก าเนิด สมัประสิทธิ์ 

ทวินาม หลักการเพ่ิมเข้าและตัดออก การนับของล าดับ การจับคู่ของกราฟสองส่วน การออกแบบ 

เชิงการจัด 
 

คณ382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 2(1-2-3) 

MA382 Mathematical Problem Solving for Teachers 

               ศึกษาเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหา 

ประเภทของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและการประเมินการแก้ปัญหา  ศึกษา
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหา ฝึกทกัษะการแก้ปัญหา แนวการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาทกัษะการ

แก้ปัญหาในโรงเรียน และการจัดกจิกรรมตามแนวคิดของ STEM และ STEAM ศึกษา 

 

คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบ้ืองต้น              3(3-0-6) 

MA411 Introduction to Real Analysis   

 บุรพวิชา : คณ213 

               ทอพอโลยีบนปริภมูิแบบยุคลิด n มิติ ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกชั์นหลายตัวแปร  

อนุพันธย่์อย ทฤษฎีบทเกี่ยวกบัฟังกชั์นโดยปริยาย ค่าสงูสดุและต ่าสดุ ปริพันธห์ลายช้ัน 
 

คณ416 การวิเคราะห์เวกเตอร์              3(3-0-6) 

MA416 Vector Analysis  

 บุรพวิชา : คณ112 

                การด าเนินการเบ้ืองต้นของเวกเตอร์ การหาอนุพันธย่์อย การหาปริพันธ ์การประยุกต์ของ

เวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิตและวิชากลศาสตร์ 

คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย               3(3-0-6) 

MA418  Partial Differential Equations  

 บุรพวิชา : คณ211   

               สมการเชิงอนุพันธย่์อยอนัดับหน่ึง สมการเชิงเส้นเอกพันธุ์ และสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธุ ์

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอนัดับสอง วิธกีารแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ การแก้

สมการคล่ืน สมการความร้อน สมการลาปลาซและปัญหาค่าขอบ ทฤษฎีบทสตูร์มลียูวีล 

 

คณ419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์               3(3-0-6) 

MA419  Fourier Series and Applications  

 บุรพวิชา : คณ112   

               ฟังกชั์นเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังกชั์นเบสเซล พหุนามเลอจองด์ การประยุกต์เกี่ยวกบั

ปัญหาค่าขอบในฟิสกิสเ์ชิงคณิตศาสตร์ 
 

คณ423 พีชคณิตนามธรรม 2             3(3-0-6) 

MA423   Abstract Algebra 2  

 บุรพวิชา : คณ322   

               ริงและฟีลด์ ทฤษฎีบทสมสณัฐานริง ภาวะการหารลงตัวในอนิทกิรัลโดเมน ริงพหุนาม  

ฟิลด์จ ากดั  
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คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2             3(3-0-6) 

MA424  Linear Algebra 2   

 บุรพวิชา : คณ323   

               การปฏบัิติแนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตเชิงเส้นคู่ พีชคณิตเชิง 

หลายเส้น ปริภมูิผลหาร ปริภมูิคู่กนั ผลบวกตรง ปริภมูิผลคูณภายใน 

คณ432  เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด             3(3-0-6) 

MA432 Non-Euclidean Geometry  

 บุรพวิชา : คณ331   

               การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตบนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ 

เรขาคณิตบนระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความไม่ขัดแย้งกนัของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

 

คณ433  เรขาคณิตเชิงภาพฉาย            3(3-0-6) 

MA433 Projective Geometry  

               มโนมติเบ้ืองต้นของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาพฉายแบบมีศูนย์กลาง หลักการทวิภาวะ  

ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย ความสมัพันธฮ์าร์มอนิก ภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทของ

ปาสกาลและบริอองชอง ขั้วและเส้นเชิงขั้ว พ้ืนผิวก าลังสอง อนิโวลูชัน 

 

คณ443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น             3(3-0-6)                         

MA443 Introduction to Mathematical Logic  

 บุรพวิชา : คณ141   

               วากยสมัพันธแ์ละความหมายของตรรกศาสตร์อนัดับที่หน่ึง ทฤษฎีบทความบริบูรณ์ ทฤษฎี

บทความกระชับ สจัพจน์การเลือก อุปนัยและการเวียนเกิดเชิงอนันนต์ เลขคณิตของจ านวนเชิงอนัดับที่

และจ านวนเชิงการนับ 
 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์             3(2-2-5) 

MA444 History of Mathematics  

               ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ต้ังแต่ต้นจนถึงการค้นพบวิชาแคลคูลัส และเร่ืองที่

ส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 

คณ451  ทฤษฎีกราฟ 2       3(3-0-6) 

MA451       Graph Theory 2  

 บุรพวิชา : คณ351 

              ไดกราฟ ไดกราฟเข้ม  ทวัร์นาเมนต์ การจับคู่ การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบิลลิง 

การให้สกีราฟ ข้อปัญหาสี่ส ีการให้สจุีด การให้สเีส้น จ านวนแรมซีย์  ระยะทาง จุดศูนย์กลางของกราฟ 

จ านวนโดมิเนชัน 
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คณ461 ทอพอโลยีเบ้ืองต้น             3(3-0-6) 

MA461 Introduction to Topology  

 บุรพวิชา : คณ213  

               ปริภมูิอิงระยะทาง ปริภมูิเชิงทอพอโลยี ล าดับและการลู่เข้า ความต่อเน่ืองของฟังกชั์น  

การกระชับ การเช่ือมโยง 
 

คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น             3(3-0-6) 

MA480 Introduction to Mathematical Modeling  

 บุรพวิชา : คณ211    

               ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ ์การสร้างตัวแบบ  

การหาผลเฉลย และการอธบิายผลเฉลย  
  

คณ482   ระเบียบวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น              3(3-0-6) 

MA482  Introduction to Finite Element Method  

 บุรพวิชา : คณ311 

               พีชคณิตเมทริกซ์  การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธตีรง ฟังกชั์นประมาณภายใน        

เอลิเมนต์และปริพันธข์องเอลิเมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข 
 
 

คณ485 การหาค่าเหมาะที่สดุ              3(3-0-6) 

MA485 Optimization  

 บุรพวิชา : คณ323   

               การโปรแกรมเชิงเส้นและข้ันตอนวิธซิีมเพลก็ซ์ ค่าเหมาะที่สดุไม่ถูกจ ากดั วิธกีารค้นหาปัญหา

ที่ถูกจ ากดั ความเทา่กนัและความไม่เทา่กนั 

 

คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศึกษา  2(1-2-3) 

MA492 Mathematics Education Seminar 

             น าเสนอปัญหาการเรียนการสอน หรือประเดน็ที่น่าสนใจทางด้านคณิตศาสตรศึกษา อภิปราย 

วิเคราะห์ และศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียน  

การสอน หรือได้แนวคิดที่อาจน าไปสู่การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาต่อไป 

 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1         3(2-2-5) 

CP111 Computer Programming 1  

               วิธกีารพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมข้ันสงู ตัวแปร         

ตัวด าเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังกชั์น อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบโครงสร้าง         

การแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้งาน 
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คพ212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 

CP212 Object Oriented Programming  

                หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพก็เกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการ

ข้อยกเว้น การติดต่อกบัผู้ใช้แบบกราฟิก การเช่ือมต่อฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์  
 

คพ214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2     3(2-2-5) 

CP214 Computer  Programming 2  

             การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยเคร่ืองมือขั้นสงู การทดสอบโปรแกรม การออกแบบส่วน

ปฏสิัมพันธก์บัผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้งาน 

 

คพ241 โครงสร้างข้อมูล      3(2-2-5) 

CP241 Data Structures   

             โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธใีนการแก้ปัญหา การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง

ข้อมูลและการประยุกต์ การเรียงล าดับข้อมูลและการค้นข้อมูล 

 

คพ251 การโปรแกรมบนเวบ็     3(2-2-5) 

CP251 Web Programming  

             หลักการของเวิร์ลไวด์เวบ็ เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝั่ง

ไคลเอนต์ การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและการสร้างเวบ็แอปพลิเคชัน 
 

คพ317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์        3(3-0-6) 

CP317 Programming Language and Processors  

             หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทศัน์ รูปแบบภาษาและความหมาย  การออกแบบและ

พัฒนาคอมไพเลอร์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาโปรแกรม การวิเคราะห์กฏเกณฑต์ามบริบทภาษา การสร้าง

ค าสั่งของภาษาโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม 

 

คพ342 ระบบฐานข้อมูล         3(2-2-5) 

CP342 Database System  

             คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจ าลองและออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์การท าให้เป็น

บรรทดัฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและการท าดัชนี กระบวนการสอบถามข้อมูล การ

รักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล รายการการเปล่ียนแปลง การควบคุมภาวะความ

พร้อมและการฟ้ืนสภาพ 
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คพ352 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ         3(3-0-6) 

CP352 System Analysis and Design  

             หลักการและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความ

ต้องการของระบบและการสร้างแบบจ าลองความต้องการ การปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การติดต่อ

ระหว่างวัตถุ ปฏบัิติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบจ าลอง

พฤติกรรมของระบบ เคร่ืองมือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา UML กรณีศึกษา 

 

คพ353 เวบ็เทคโนโลยี        3(3-0-6) 

CP353 Web Technology   

             การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ เทคโนโลยีฝั่งไคลเอนต์ เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การจัดการ

ข้อมูลระดับแบค็เอน็ เคร่ืองมือและการประยุกต์งานด้วยเวบ็เทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คด้านเวบ็  

การสร้างบริการบนเวบ็ และเทคโนโลยีเกิดข้ึนตามความเปล่ียนแปลง  
 

คพ355  คอมพิวเตอร์กราฟิก        3(2-2-5) 

CP355  Computer Graphics                                                                      

              ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิค วิธกีาร เคร่ืองมือและการประยุกต์ใช้ 

เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ การปฏสิัมพันธแ์ละการติดต่อกบัผู้ใช้ การประมวลผลภาพเบ้ืองต้น 

เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ การสร้างโมเดล 3 มิติ การแปลงเชิง 3 มิติ การสร้างมุมมองและ 

การสร้างภาพ 3 มิติ 
 

คษ202     ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 

ME202 English for Mathematics Teachers  

การพัฒนาทกัษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนเชิงคณิตศาสตร์ การตีความและวิเคราะห์

บทความทางคณิตศาสตร์ และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ตามหลักวิชาการ 

 

สถ221 สถิติคณิตศาสตร์ 1        3(3-0-6) 

ST221 Mathematical Statistics I  

             บุรพวิชา : คณ112 หรือ คณ217 

          มโนมติของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและตัวแปรสุ่มร่วม  การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ฟังกชั์น

ความน่าจะเป็น  ฟังกชั์นความน่าจะเป็นตามขอบ ฟังกชั์นความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข  ความเป็นอสิระ 

การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปรกติ การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคก าลังสอง

การแปลงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงที  การแจกแจงเอฟ  ฟังกชั์นก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงค่า

ตัวอย่าง ตัวสถิติอนัดับ 
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สถ242 สถิติไม่องิพารามิเตอร์         3(2-2-5) 

ST242 Nonparametric Statistics  

          การทดสอบภาวะสารูปดี ได้แก่  การทดสอบไคก าลังสอง  การทดสอบโคลโมโกรอฟสไมร์นอฟ   

การทดสอบลิลลีฟอร์ส การทดสอบส าหรับประชากร 1 กลุ่ม การทดสอบทวินาม การทดสอบมัธยฐาน        

การทดสอบเคร่ืองหมาย การทดสอบส าหรับประชากร 2 กลุ่ม  การทดสอบเคร่ืองหมาย การทดสอบล าดับ 

พิสยัวิลคอกซอน การทดสอบแมนน์-วิทนีย์ การทดสอบส าหรับประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม  การใช้โปรแกรม

ส าเรจ็รูปทางสถิติ 
 

สถ244 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง       3(3-0-6) 

ST244 Sampling Techniques  

          ขั้นตอนในการด าเนินการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเลือกตัวอย่างแบบใช้

ความน่าจะเป็น  การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  ความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง 

ความคลาดเคล่ือนที่ไม่เกดิจากการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบ 

ช้ันภมูิ  การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบกลุ่ม 

 

สถ261 หลักการประกนัภัย       3(3-0-6) 

ST261 Principles of Insurance  

          ความหมายของการประกนัภัย หลักการพ้ืนฐานของการประกนัภัย ประเภทของการประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกนัภัย  การประกนัชีวิต และการประกนัวินาศภัย การประกนัภัยต่อ กฎหมายและ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกนัภัย 

 

สถ262 คณิตศาสตร์ประกนัชีวิตเบ้ืองต้น         3(3-0-6) 

ST262 Introduction to Mathematics of life Insurance  

        ความหมายของการประกนัชีวิต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณเบี้ ย
ประกนัชีวิต เงินส ารอง เบ้ียประกนั และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัสวัสดิการสงัคมในกองทุนต่าง ๆ 

 

สถ322 สถิติคณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6) 

ST322 Mathematical Statistics 2  

             บุรพวิชา : สถ221 

        การประมาณค่าแบบจุด  คุณสมบัติของตัวประมาณ วงศ์ช้ีก าลัง ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและ 
มีความแปรปรวนต ่าสดุอย่างเอกรูป การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีบท 

เนย์แมน-เพียร์สนั การทดสอบที่มีอ านาจสงูสดุ  การทดสอบอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น 
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สถ341 การวิเคราะห์การถดถอย        3(2-2-5) 

ST341 Regression Analysis  

             สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้

เมทริกซ์ การวิเคราะห์สหสมัพันธ์  การวิเคราะห์ค่าคลาดเคล่ือน การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมที่สดุ  

สมการการถดถอยที่ไม่ใช่เชิงเส้น การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 
 

สถ342 แผนแบบการทดลอง        3(2-2-5) 

ST342 Experimental Designs  

          การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับแฟกเตอร์เดียว แผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ แผนแบบบลอ็ก
เชิงสุ่ม  แผนแบบเนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิคัล แผนแบบจตุรัสละติน คลาสซิฟิเคชันแบบสองทาง คลาส

ซิฟิเคชันแบบสามทาง แผนแบบแฟกทอเรียลส าหรับแฟกเตอร์ที่มี 2 ระดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ร่วม การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 
 

สถ343 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ        3(2-2-5) 

ST343 Data Analysis by Statistical Packages  

             การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาทกัษะในการเลือกวิธวิีเคราะห์

ข้อมูลโดยค านึงถึงข้อจ ากดัและข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ ลักษณะข้อมูล  รวมทั้งปัญหาที่ต้องการ

ค าตอบ ฝึกท าและสรุปจากข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

สถ344 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา        3(2-2-5) 

ST344 Time Series Analysis  

           การเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา   การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น  การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งช้ี

ก าลัง การวิเคราะห์แนวโน้ม การเปล่ียนแบบอย่างตามฤดูกาล การเคล่ือนไหวแบบไม่สม ่าเสมอและการ

เคล่ือนไหวแบบวัฏจักร วิธบีอกซ์-เจนกนิส ์ การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 
 

สถ345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ         3(3-0-6) 

ST345 Statistical Quality Control  

             แผนภมูิควบคุมคุณภาพส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนภมูิควบคุมคุณภาพส าหรับข้อมูลเชิง

คุณภาพ แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการ

ยอมรับส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

สถ346 ทฤษฎีการตัดสนิใจ        3(3-0-6) 

ST346 Decision Theory  

            การตัดสนิใจแบบเบส ์หลักของการตัดสนิใจ ฟังกชั์นการตัดสนิใจ ฟังกชั์นความเสี่ยง ฟังก์ชันการ

สญูเสีย กฎการตัดสนิใจที่เหมาะที่สดุ ทฤษฎีบทระนาบมิติเกนิ การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมานเชิง 

สถิติ 
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สถ347 ประชากรศาสตร์         3(3-0-6) 

ST347 Demography  

             การวิจัยเบ้ืองต้น ต้นก าเนิดของข้อมูลทางประชากร การรวบรวมการส ารวจส ามะโนประชากรและ

สถิติการเกดิ ข้อผิดพลาดในการส ารวจส ามะโนประชากรและสถิติการเกดิพร้อมทั้งการปรับปรุง มาตรวัดของ

จ านวนการตาย การสร้างตารางชีวิต มาตรวัดของความอุดมสมบูรณ์ และภาพจ าลองมาตรวัดของการ        

แจกแจงประชากรและการย้ายถิ่น การประมาณค่าประชากร และ โปรเจกชัน  วิชานี้ ให้ใช้คอมพิวเตอร์        

ในการค านวณ 
 

สถ349 ระเบียบวิธวิีจัย        3(3-0-6) 

ST349 Research Methodology  

             ความหมายของระเบียบวิธวิีจัย ประเภทของการวิจัยและขั้นตอนในการท าวิจัย  การก าหนด

ปัญหาของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเตรียม

ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมฝึกปฏบัิติ การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย การสร้างแบบสอบถามและการ

ออกแบบตารางเสนอผล ข้อมูลและวิธกีารเกบ็ข้อมูล การก าหนดขนาดตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง    

เชิงปฏบัิติ การวางแผนการน าเสนอและการวิเคราะห์ทางสถิติ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล        

การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทสรุปการวิจัย 
 

สถ363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 

ST363 Mathematical Economics  

          ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีของหน่วยผลิต ภายใต้ของโครงสร้างของตลาด รวมทั้ง

ทฤษฎีสวัสดิการ พฤติกรรมของผู้บริโภคและหน่วยผลิต การวิเคราะห์ในแง่ของการเคล่ือนไหวต่อเวลา  

 

สถ364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 

ST364 Mathematical Finances  

            วิชาน้ีศึกษาเน้ือหาในลักษณะของทฤษฎีควบคู่ไปกับการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือน าแนวคิดทั้ง

คณิตศาสตร์  การเงินและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตจริง โดยศึกษาเกี่ยวกับดอกเบ้ียทบต้น 

ส่วนลดและดอกเบี้ ย ค่ารายปี  การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี  หุ้นและพันธบัตร  การช าระหน้ี 
 
 

สถ365 สถิติส าหรับการเงินและการลงทุน       3(3-0-6) 

ST365 Statistics for Finance & Investment  

             บุรพวิชา : สถ364        

            แนวคิดเร่ืองการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน  มูลค่าความเสี่ยง  ความเสี่ยงและมูลค่าความ

เสี่ยงส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ี ความเสี่ยงและมูลค่าความเสี่ยงส าหรับการลงทุนในตราสารทุน การ

ประเมินผลตอบแทนของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ วิชาน้ีเน้นการน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
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ด้านการเงิน และการลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทั้งในด้านทฤษฎี และ การใช้

โปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของแบบจ าลอง 
 
 

สถ431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น   3(3-0-6) 

ST431 Probability Theory  

   บุรพวิชา : คณ112 หรือ สถ221  

              ทฤษฎีบทลิมิตโดยศึกษาถึงการลู่เข้าสโตแคสติก กฎของจ านวนมาก และฟังกชั์นก่อก าเนิดโมเมนต์  

โซ่มาร์คอฟโดยศึกษาถึงเอกพันธข์องโซ่มาร์คอฟ  ทรานซิชันเมทริกซ์และการสร้างตัวแปรสุ่มเอกพันธโ์ซ่

มาร์คอฟ  กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองต้น 
 
 

สถ451 การวิจัยการด าเนินงาน        3(3-0-6) 

ST451 Operations Research  

                  โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการค านวณต้นทุนปัญหา

การขนส่ง  ปัญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีเกม ตัวแบบสนิค้าคงคลัง  การจ าลองแบบ   
   

*นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัเพือ่เสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอกได ้

ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

  โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยกเว้นวิชาที่

เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

  3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  
 

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

 ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ 

การศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร. สกุญัญา หะยีสาและ ค.บ. (คณติศาสตร์), 2542  สถาบนัราชภัฏพระนคร xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2545  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

กศ.ด. (คณติศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2 อ. เอนก จนัทรจรญู ค.บ. (คณติศาสตร์), 2542  สถาบนัราชภัฏพระนคร xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

M.S. (Teaching and 

Curriculum), 2551  

Syracuse University, USA   

M.S. (Mathematics), 2557 University of New  

Hampshire, USA 

 

3 อ.ดร. ธรีศักดิ์ ฉลาดการณ ์ กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

ปร.ด. (คณติศาสตร)์, 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 ผศ. ปัญญวฒัน ์หาอาษา ค.บ. (คณติศาสตร์), 2539 วิทยาลัยครพูระนคร xxxxxxxx 

M.S. (Mathematics), 2544 Pittsburg State University, 

USA 

xxxxx 

M.A. (Mathematics), 2548 University of Oklahoma,  

USA  

 

5 อ.ดร. ชิรา ล าดวนหอม กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2543  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

M.A. (Mathematics), 2553 

 

Western Michigan 

University, USA  

 

Ph.D. (Mathematics), 2557 

 

Western Michigan 

University, USA 
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              3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

 ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ 

การศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร. สกุญัญา หะยีสาและ ค.บ. (คณติศาสตร์), 2542  สถาบนัราชภัฏพระนคร xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2545  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

กศ.ด. (คณติศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2 อ. เอนก จนัทรจรญู ค.บ. (คณติศาสตร์), 2542  สถาบนัราชภัฏพระนคร xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

M.S. (Teaching and 

Curriculum), 2551  

Syracuse University, USA   

M.S. (Mathematics), 2557 University of New  

Hampshire, USA 

 

3 อ.ดร. ธรีศักดิ์ ฉลาดการณ ์ กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

ปร.ด. (คณติศาสตร)์, 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 ผศ. ปัญญวฒัน ์หาอาษา ค.บ. (คณติศาสตร์), 2539 วิทยาลัยครพูระนคร xxxxxxxx 

M.S. (Mathematics), 2544 Pittsburg State University, 

USA 

xxxxx 

M.A. (Mathematics), 2548 University of Oklahoma,  

USA  

 

5 อ.ดร. ชิรา ล าดวนหอม กศ.บ. (คณติศาสตร์), 2543  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxx 

กศ.ม. (คณติศาสตร์), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxx 

M.A. (Mathematics), 2553 

 

Western Michigan 

University, USA  

 

Ph.D. (Mathematics), 2557 

 

Western Michigan 

University, USA 

 

 
 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กบั

นิสติโดยให้นิสติปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตลอดหลักสตูร ดังน้ี 

1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ในช้ันปีที่ 1และปฏบัิติการสอนตั้งแต่ปีที่ 2-4 เป็นการบูร

ณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา  โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในสถานะอาจารย์นิเทศก์ ท างานร่วมกับสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) 

โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีผู้ประสานงานและครูพ่ีเล้ียงนิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึก
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ปฏิบัติการสอนตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาในแต่ละช้ันปี  โดยในช้ันปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ระหว่างเรียน 15 สัปดาห์ ปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติการสอนต่อเน่ือง 5 สัปดาห์ และปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการสอน

ต่อเน่ือง 5 สปัดาห์ รายละเอยีดดังน้ี 

 ปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษา สังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

และการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงาน บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะของครูและผู้บริหาร

สถานศึกษา บทบาทของครูในการท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ สังคม  สังเกตพฤติกรรม

และการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศ

ทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของนักเรียน ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการสังเกต

เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ และน ามาสังเคราะห์และสะท้อนผล

ข้อมูล เขียนรายงานผลการสงัเกต และการสมัมนาทางการศึกษา 
 

 ปีที่ 2 ฝึกปฏบัิติการสอนและงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจ าช้ัน งานผลิต

สื่อการเรียนรู้  และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้   ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ 

และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสขุภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกจิกรรมเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏบัิติงาน

เช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทกึและสะท้อนผล

การปฏบัิติงานของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏบัิติงาน และการสมัมนาทางการศึกษา 
 

 ปีที่ 3 ฝึกปฏบัิติการสอนแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน 

ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร 

ศิลป์และศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้

ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทกึและ

สะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง

การศึกษา 
 

2) ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในช้ันปีที่ 4 นิสิตต้องผ่าน     

การเรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับที่เป็นพ้ืนฐานจ าเป็นในการปฏบัิติการสอน  

3) การฝึกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาในช้ันปีที่ 4 จัดให้

นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและปฏบัิติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ด้านวิชาเอก วิชาชีพครู

และคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา สู่การปฏิบัติการสอนและฝึก

ปฏบัิติงานวิชาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์) โดยจะต้องมีช่ัวโมงการปฏบัิติการ

สอน 8 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบัิติการสอน

ในสถานศึกษา ได้แก่ ความรู้เน้ือหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน  การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ นอกจากน้ี

นิสติจะต้องท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ทั้งน้ี นิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏบัิติการ

สอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการฝึกปฏบัิติการสอนและสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอน

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกันสรุปบทเรียนส าคัญส าหรับการพัฒนา

ตนเองและการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต 

  

วิธกีารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละช้ันปี มี

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี



68 

 

ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1                                                                    2(0-4-2) 

ED191 Teaching Practicun 1 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษาสังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงาน บทบาท 

หน้าที่ คุณลักษณะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของครูในการท างานร่วมกบับุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ สังคม  สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้

ของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการสังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิด

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสงัเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานผลการสงัเกต และการสมัมนาทางการศึกษา 

 

สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

1. ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูและแสวงหา

รวบรวมความรู้ และ

จัดการความรู้ 

2. การสรุปและเขียน

รายงานการปฏบัิติงาน 

3. การปรับตัว ปรับปรุง

และพัฒนาตนเองทาง

วิชาการและสงัคม 

1. แสวงหา บ่งช้ี รวบรวม

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือ

เอกสาร จากการค้นคว้า    

การสงัเกต 

2. มีทกัษะในการสงัเกต 

รวบรวมและจัดการความรู้ที่มี

อยู่ในตัวบุคคลและเอกสาร

อย่างเป็นระบบ 

3.  ปรับปรุงและพัฒนา

ตนเองให้ทนัต่อการพัฒนาทาง

วิทยาการ และปฏบัิติงาน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่น

ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

 

1.แนวคิดทฤษฎี    

องค์ความรู้เกี่ยวกบั

วิชาชีพครู งานครู และ

อุดมการณ์ความเป็นครู 

2.การปฏบัิติงานใน

สถานศึกษา ศึกษา

สงัเกตนักเรียน ครู 

ผู้บริหาร บุคลากร 

อาคารสถานที่ใน

โรงเรียนและให้ข้อมูล

ย้อนกลับ 

 

1. ศึกษา สงัเกต ค้นคว้าและ

อภิปราย 

2. สถาบันผลิตครูและสถานศึกษา

ร่วมกนัจัดประสบการณ์ให้นิสติได้

ศึกษาและสงัเกตผู้เรียน ครู 

ผู้บริหาร ห้องเรียน สถานที่ บริบท

และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกบั

งานครูในสถานศึกษาโดยมีอาจารย์

นิเทศก ์ครูพ่ีเล้ียงและนิสติฝึกสอน

ร่วมมือกนัออกแบบประสบการณ์

อย่างหลากหลาย และช่วยกันนิเทศ

และสอนงานนิสติอย่างต่อเน่ือง 

- อาจารย์นิเทศก ์และครูพ่ีเล้ียง 

ร่วมกนัประเมินการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้วยวิธกีาร

อย่างหลากหลาย ดังน้ี 

- การสงัเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation)  

- การประเมินกระบวนการ
ท างาน/ บทบาทใน การท า

กจิกรรม (Assessment of work 

processes/activity roles) 

- ประเมินผลงาน/การถอด

บทเรียน (Assessment of  
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สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

4. การปฏบัิติหน้าที่

ตามอุดมการณ์

ความเป็นครูด้วย

ความรัก ศรัทธา 

ซ่ือสตัย์สจุริต 

รับผิดชอบต่อ

วิชาชีพ 

4.  ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี ปฏบัิติงานด้วย

ความซ่ือสตัย์ มีวินัยและความ

รับผิดชอบในการท างาน 

3. การวิเคราะห์ความรู้

จากสภาพการณ์จริงจาก 

การศึกษา สงัเกต

เช่ือมโยงกบัแนวคิด

ทฤษฎี แล้วสงัเคราะห์ 

เขียนสรุปและรายงาน

ผลการปฏบัิติงาน 

3. ผู้บริหาร ครูและนิสติอภิปราย

ร่วมกนัเพ่ือวางแนวทางในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน (Work 

Integrated Learning) 

4. นิสติถอดบทเรียน เขียน

ประสบการณ์การฝึกปฏบัิติงานของ

ตนเองแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้อื่น

และ-บันทกึสรุปโดยเช่ือมโยงกบั

ทฤษฎีและเขียนรายงาน        

(Crystal Based Learning) 

5. การสมัมนาทางการศึกษา 

 

output/ lessons based on 

students' experience)  

- การประเมินแฟ้ม คู่มือฝึก

ปฎิบัติงาน/ อนุทนิ 

(Diary/Journal assessment)  

- การประเมินจากการสะท้อนผล

และการท างานร่วมกนั 

(Assessment of result of team-

work effort)  

-การประเมินตนเอง(Self-

assessment)  
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ศษ291 การปฎิบัติการสอน 2                                                                    2(0-6-0) 

ED291   Teaching Practicun 2 

 ฝึกปฏบัิติการสอนวิชาเฉพาะและงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจ าช้ัน งานผลิตสื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้  ใช้

เคร่ืองมือทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏบัิติงานเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎี

การเรียนรู้ และน ามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทกึและสะท้อนผลการปฏบัิติงานของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏบัิติงาน และการสัมมนาทาง

การศึกษา 

สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

1. การปฏบัิติการสอน

และปฏบัิติงานในหน้าที่

ผู้ช่วยครู 

2. การจัดกจิกรรมและ

ท าโครงการเพ่ือศึกษา 

วิเคราะห์และช่วยเหลือ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

แก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน 

3. การปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองให้มีความรู้

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. ปฏบัิติงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความเอาใจ

ใส่ กระตือรือร้นและ

รับผิดชอบ 

2. ปฏบัิติงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบั

ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์  

3. ส่งเสริมการเรียนรู้       

เอาใจใส่ และยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล สร้าง

แรงบันดาลใจและสามารถ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคล  

 

การปฏบัิติงานเป็น

ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา 

ได้แก่ 

1. การช่วยงานครูประจ า

ช้ัน 

- งานให้ความรู้และ 

อบรมผู้เรียน 

- งานสอน สื่อ และ 

การวัดประเมิน ภายใต้

การแนะน าดูแลของ

อาจารย์นิเทศกแ์ละครู

พ่ีเล้ียง 

2. งานพัฒนานักเรียน 

ท าโครงการวิเคราะห์ 

1. สถาบันผลิตครูและสถานศึกษา

ร่วมกนัจัดประสบการณ์ให้นิสติได้

ปฏบัิติการสอนและปฏบัิติงานใน

หน้าที่ครูในสถานศึกษา (Work 

Based Learning)โดยมีอาจารย์

นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน า 

ดูแลช่วยเหลือและสอนงาน      

ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย (Work 

Integrated Learning, Active 

Learning, 

Critical /Analytical base 

Learning,Problem Base Learning, 

Project Based Learning, Crystal 

Based Learning 

- อาจารย์นิเทศก ์และครูพ่ีเล้ียง 

ร่วมกนัประเมินการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้วยวิธกีาร

อย่างหลากหลายตั้งแต่การสังเกต

การปฏบัิติงาน การตรวจผลงาน 

และจากการบันทกึการถอด

บทเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมและ

คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจาก

การปฏบัิติงานโดยการ 

  1. สงัเกตพฤติกรรม การ

ปฏบัิติงานร่วมกบัผู้อื่น 

(Behavior observation)  
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สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

    เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 

ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่

ศิษย์ 

 

4. การพัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทนัสมัยและทนั

ต่อการเปล่ียนแปลง 

5. เสยีสละ อุทศิตนเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุต่อผู้เรียน 

 

และช่วยเหลือผู้เรียน

เป็นรายบุคคล 

2. นิสิตถอดบทเรียน บันทกึและ

เขียนรายงานการปฏบัิติงานโดย

เช่ือมโยงกบัทฤษฎีและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ร่วมกนั 

2. ประเมินกระบวนการท างาน/

บทบาทในการท ากจิกรรม

(Assessment of work 

processes/activity roles) 

  3. ประเมินผลงาน/บทเรียนที่

ถอด ประสบการณ์จากนิสติ 

(Assessment of output/ lessons 

based on students' experience)  

   4. การประเมินแฟ้ม คู่มือฝึก

ปฎิบัติงาน/ อนุทนิ 

(Diary/Journal assessment)  

  5. การประเมินจากการสะท้อน

ผลและการท างานร่วมกนั 

(Assessment of result of team-

work effort)  

  6. การประเมินตนเอง (Self-

assessment) 

     

 

 



72 

 

 

ศษ391 การปฎิบัติการสอน 3      2(0-6-0) 

ED391  Teaching Practicun 3 

 ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศิลป์และศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้  การบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของ

อาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง การสงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทกึและสะท้อนผลการปฏบัิติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏบัิติงาน และ

การสมัมนาทางการศึกษา 

สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

1. การปฏบัิติการสอน

แบบจุลภาค  

2. การใช้เทคโนโลยี  

ดิจิตัล การใช้ภาษาและ

การสื่อสาร 

3. การพัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทนัสมัยและ

ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

4. การปฏบัิติงานร่วมกบั

ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5. การประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏบัิติตนตาม 

1. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

2. วางแผน ออกแบบและจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ที่มีประสทิธผิล 

3. ผลิตสื่อ/นวัตกรรม และจัด

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

4. ส่งเสริมและจัดบรรยากาศการ

เรียนรู้   จัดกจิกรรม และบริหาร

จัดการช้ันเรียนให้เรียนรู้อย่างมี

ความสขุ  

5. วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน 

 

1. การปฏบัิติการสอน 

อย่างน้อย 2 ระดับช้ัน  

พัฒนาหลักสูตร 

2. การพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้ 

3. การวางแผน 

ออกแบบและจัด

กจิกรรมการจัดการ

เรียนรู้ 

4. การสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้และการ

บริหารจัดการช้ันเรียน 

 

1. สถาบันผลิตครูและ

สถานศึกษาร่วมกนัจัด

ประสบการณ์ให้นิสติได้ 

พัฒนาหน่วยการเรียนรู้

และออกแบบการจัดการ

เรียนรู้และการวัด 

ประเมินผลอย่าง

หลากหลาย โดยมี

อาจารย์นิเทศกแ์ละ

อาจารย์พ่ีเล้ียงช่วยกนั

นิเทศนิสติอย่างต่อเน่ือง 

 - อาจารย์นิเทศก ์และครูพ่ีเล้ียง  

ร่วมกนัประเมินการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพด้วยวิธกีารอย่างหลากหลาย

ตั้งแต่การสงัเกตการปฏบัิติงาน     

การตรวจผลงาน และจากการบันทกึ

การถอดบทเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมและคุณธรรม

จริยธรรมค่านิยมจากการปฏบัิติงาน

โดยการ 

- การสงัเกตพฤติกรรม (Behavior 

observation)  

- การประเมินกระบวนการท างาน/ 
บทบาทใน การท ากจิกรรม  
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สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. การสรุปและเขียน

รายงานการปฏบัิติงาน 

 

6. ถอดบทเรียน และเขียน

รายงานผลการศึกษา เขียนสรุป

และรายงานผลการปฏบัิติงาน 

7. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้

ทนัสมัยและทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง 

8. ปฏบัิติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูทุม่เท เสยีสละ อุทศิตน

เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

5. การใช้สื่อ เทคโนโลยี

การเรียนรู้ 

6. การวัด ประเมินผล

การเรียนรู้ 

7. การแลกเปล่ียน

เรียนรู้การจัดการและ

สงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ 

ประสบการณ์การฝึก

ปฏบัิติงานของตนเอง 

และเขียนรายงาน  

 

2. ครูพ่ีเล้ียงและนิสิต

อภิปรายร่วมกนัเพ่ือวาง

แนวทางในการแก้ปัญหา

และพัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน โดย

ใช้วิธกีารที่หลากหลาย 

(Work Integrated 

Learning, Active 

Learning, Critical 

/Analytical base 

Learning, Work Based 

Learning) 

3. การจัดการและ

สงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ 

เขียนประสบการณ์ฝึก

ปฏบัิติงานของตนเอง 

แลกเปล่ียนเรียนรู้และ

เขียนรายงาน  

(Crystal Based 

Learning) 

- (Assessment of work 

processes/activity roles) 

- ประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอด 

ประสบการณ์จากนิสติ (Assessment 

of output/ lessons based on 

students' experience)  

- ประเมินแฟ้ม คู่มือฝึกปฎิบัติงาน/ 

อนุทนิ (Diary/Journal assessment)  

- ประเมินจากการสะท้อนผลและการ

ท างานร่วมกนั (Assessment of 

result of team-work effort)  

- ประเมินตนเอง  

   (Self-assessment)  

- ประเมินโดยเพ่ือน  

   (Peer-assessment) 
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ศษ491  การปฎิบัติการสอน 4                6(0-18-0) 

ED491  Teaching Practicun 4 

 ฝึกปฏบัิติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

โดยบูรณาการความรู้เน้ือหาวิชา หลักสตูร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท าวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทกัษะต่อการเปล่ียนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด าเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชน

แห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง และการสมัมนาทางการศึกษา 

สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัประเมิน 

1. สมรรถนะการปฏบัิติงาน 

ในหน้าที่ครู และการท างาน

เป็นทมี  

2. สมรรถนะการจัดการ 

เรียนรู้   

3. การวิจัยและการสร้าง 

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

4. การจัดกจิกรรม โครงการ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

5. การประพฤติตนเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งใน

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นครู มีความเป็น

พลเมืองที่เข้มแขง็  

 

1. บริหารหลักสตูร  

วางแผนและการจัดการ

เรียนรู้ ใน ช้ันเรียน 

2. บริหารจัดการช้ัน 

เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้มีปัญญารู้คิด และมี

ความเป็นนวัตกร 

3. ใช้สื่อและเทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม 

4. ออกแบบและ 

พัฒนาการวัดประเมินผล 

เพ่ือเพ่ิมพลังการเรียนรู้  

แก่ผู้เรียน 

1. พัฒนาหลักสูตรและ

ออกแบบ วางแผนการ

จัดการเรียนรู้   

2. จัดการเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้

คิด และมีความเป็นนวัตกร 

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิตอลและสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้หรือแก้ปัญหาผู้เรียน 

4. วิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

5. ปฏบัิติงานร่วมกบัผู้อื่น

อย่างสร้างสรรค์ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

1. สถาบันผลิตครูและ

สถานศึกษาร่วมกนัจัด

ประสบการณ์ให้นิสติได้

ปฏบัิติงานในหน้าที่ครูใน

สถานศึกษา (Work  Based 

Learning) โดยมีอาจารย์

นิเทศและครูพ่ีเล้ียงให้

ค าแนะน า ดูแลช่วยเหลือ 

2. นิสติพัฒนาหลักสตูรและ

ออกแบบ วางแผนการ

จัดการเรียนรู้  และจัดการ

เรียนรู้รายวิชาที่ได้รับ

มอบหมายตลอดภาค

การศึกษา 

- อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเล้ียง 

ร่วมกนัประเมินการฝึกประสบการณ ์

วิชาชีพด้วยวิธกีารอย่างหลากหลาย

ตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังการฝึก

โดยพิจารณาจาก 

1) การบันทกึ  

2) แผนการจัดการเรียนรู้ 

3) งานวิจัยและนวัตกรรม 

4) ประเมินโครงงาน/โครงการ

บริการวิชาการ 

5) สงัเกตกระบวนการท างาน

เป็นทมี 

6) ประเมินค่านิยม และ 

คุณลักษณะความเป็นครู 
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สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัประเมิน 

6. การพัฒนาตนเองและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบ

รู้ ทนัสมัยและทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง 

 

5. ปฏบัิติงานร่วมกบั 

ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การสร้างความ

สมัพันธภาพที่ดีและ

ร่วมมือกบัผู้ปกครองและ

ชุมชนเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้และท างานเป็นทมี 

6. ท าวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน 

7. ท าโครงการกจิกรรม 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

8. ปรับปรุงและพัฒนา 

ตนเองให้ทนัสมัยและทนั

ต่อการเปล่ียนแปลง 

9. ปฏบัิติตนตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ทุม่เท เสยีสละ อุทศิตน

เพ่ือช่วยเหลือและ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

6. ท าโครงงาน/โครงการ

วิชาการ 

7. งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

3. นิสติสร้างผลงานวิจัย 

นวัตกรรม สื่อและจัด

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้(Research base 

learning)    

4. นิสติร่วมมือจัดท า

โครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

และปฏบัิติหน้าที่อื่นๆใน

สถานศึกษา (Project Based 

Learning) 

5. การสมัมนาทางการศึกษา 

 

- อาจารย์นิเทศก ์และครูพ่ีเล้ียง  

ร่วมกนัประเมินพฤติกรรมและ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจาก

การปฏบัิติงานโดยการ 

1. การสงัเกตพฤติกรรม 

(Behavior observation)  

2. การประเมินกระบวนการ

ท างาน/ บทบาทในการท า

กจิกรรม (Assessment of work 

processes/activity roles) 

3. ประเมินผลงาน/บทเรียนที่

ถอดประสบการณ์จากนิสติ 

(Assessment of output/ lessons 

based on students' experience)  

4. การประเมินแฟ้ม คู่มอืฝึก

ปฎิบัติงาน/ อนุทนิ 

(Diary/Journal assessment)  

   5. การประเมินจากการสะท้อน

ผลและการท างานร่วมกนั 

(Assessment of result of team-work 

effort)  
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สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัประเมิน 

    6. การประเมินตนเอง  

     (Self-assessment)  

7. การประเมินโดยเพ่ือน 

    (Peer assessment) 
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     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

4.1.1  มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

4.1.2  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูรวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บัง

เกดิผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 

4.1.3  มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ 

1)  ติดตามการเปล่ียนแปลงบริบทโลก มีความรู้เท่าทันสังคมและสามารถน าแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิสร้างภมูิคุ้มกนัให้แก่ผู้เรียน  

       2)  ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน  

                3)  บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรู้ 

       4)  ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้  และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  

       5)  สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสาร และใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล            

เพ่ือการศึกษา 

        6)  ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.2  ช่วงเวลา 

4.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและการปฏิบัติสอนของนิสิตช้ันปีที่ 1–3  

ก าหนดให้ฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 

4.2.2  การฝึกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ของ

นิสติช้ันปีที่ 4 ก าหนดให้ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 

 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  4.3.1 การปฏบัิติการสอนและการปฎิบัติการสอนระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม

ปีละ 40 ช่ัวโมง/สปัดาห์ เป็นเวลาต่อเน่ือง 4 สปัดาห์ในแต่ละช้ันปี 

  4.3.2 จัดให้ฝึกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา เตม็

เวลา โดยต้องมีช่ัวโมงฝึกปฏบัิติการสอนตั้งแต่ 8-10 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

      4.4   การเตรียมการ 

              4.4.1 นิสติต้องผ่านข้อก าหนดด้านการเรียนและการท ากจิกรรมตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง ข้อก าหนดส าหรับนิสติที่จะออกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

              4.4.2 นิสติต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสติก่อนออกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

              4.4.3 นิสติต้องเข้าร่วมการสงัเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พ่ีเล้ียง/ครูพ่ี 

เล้ียงก่อนปฏบัิติการสอนในช้ันเรียนจริง 

            4.4.4 ก าหนดให้มีอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พ่ีเล้ียง/ครูพ่ีเล้ียง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาท าการนิเทศ

การจัดการเรียนรู้ของนิสติ 
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            4.4.5 นิสติต้องเข้าร่วมการสมัมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏบัิติการสอนและฝึก

ประสบการณ ์

            4.4.6 การจัดเตรียมการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสติ โดยอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พ่ีเล้ียง/    

ครูพ่ีเล้ียง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

            4.4.7 การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่นิสติที่ไปปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา โดยจัดข้ึนที่

คณะศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน การท าวิจัยในช้ันเรียน เป็นต้น 

            4.4.8 นิสติต้องเข้าร่วมการสมัมนาหลังการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือสรุปเป็น

บทเรียนส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี)       

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

         เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การท าวิจัยเพ่ือรู้และเข้าใจปัญหา และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนา

ผู้เรียน จึงก าหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การท าวิจัยโดยท าการส ารวจเพ่ือรู้/เข้าใจปัญหาแล้วท า

วิจัยเชิงทดลองเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน นิสติอาจท ารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เร่ือง แต่ให้มีสาระครอบคลุม

ตามที่ก  าหนด ทั้งน้ีต้องได้รับการเหน็ชอบจากอาจารย์นิเทศก ์ 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน 

2) สามารถท างานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ได้ 

3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได้ 

4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบ  

       วิชาชีพ 

 

     5.3  ช่วงเวลา  

  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต   

  6 หน่วยกิต 

 

     5.5  การเตรียมการ  

5.5.1 นิสติต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

5.5.2 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์และครู/อาจารย์พ่ีเล้ียง 

ของนิสติแต่ละคน 

5.5.3 ครู/อาจารย์พ่ีเล้ียง และอาจารย์นิเทศก์ให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเดน็หัวข้อที่จะศึกษา 

และอาจารย์นิเทศกใ์ห้ค าปรึกษาในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

5.5.4 ให้นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ และจัด

นิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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     5.6 กระบวนการประเมินผล (อธบิายเกี่ยวกบักระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 

                 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสิตตามเกณฑ์ที่ก  าหนด โดยพิจารณาตาม

ประเดน็ดังต่อไปนี้  

              5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย  

              5.6.2 ประเมินผลงานวิจัยของนิสติ ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 

              5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

1. มีทกัษะสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือ

การศึกษา  

กลยุทธก์ารสอน 

(1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงาน

ประเดน็ส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ

สงัคมออนไลน์ 

(2) การสบืค้นและน าเสนอรายงานประเดน็

ส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 

(3) การจัดท าอนิโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเดน็

สาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 

(4) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงานจริง

ในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: 

WIL)  

(5) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู    

เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

(1) การวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเดน็

ส าคัญด้านการศึกษา 

(2) การสบืค้นและน าเสนอรายงานประเดน็

ส าคัญการศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 

(3) การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 

(4) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู    

เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สงัคม กลยุทธก์ารสอน 

(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธ ี(Dialectics) ใน

ประเดน็วิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสงัคม

และวิชาการ รวมทั้งประเดน็วิกฤตจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

(2) การเรียนรู้ โดยการปฏสิัมพันธเ์ชิงปฏบัิติการ 

(Interaction Action Learning) 
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คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

(3) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

(4) การใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value 

Clarification) 

(5) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงานจริง

ในสถานศึกษา  

(6) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู    

เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

(1) การสงัเกตพฤติกรรมในขณะท างานตาม

สภาพจริง (Authentic) 

(2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

(3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 

(4) ผลงานกรณีศึกษา 

(5) ผลการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู 

เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 

(6) ใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

(7) ผลการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู 

เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 

3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ 

เน้ือหาวิชา หลักสตูร ศาสตร์การสอนและ

เทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรียนรู้ตาม

วิชาเอกโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 

กลยุทธก์ารสอน 

(1) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงานจริง

ในสถานศึกษา 

(2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการ

ความรู้ในเน้ือหาวิชาเฉพาะผนวกวิธสีอนกบั

เทคโนโลยี (Technological pedagogical content 

knowledge: TPCK) 

(3) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

(4) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงานจริง

ในสถานศึกษา 

(5) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็น

รายปีตลอดหลักสูตร 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

(1) การฝึกทกัษะจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์

จ าลอง 
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คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

(2) การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 

(3) รายงานการท าวิจัยในช้ันเรียน 

(4) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็น

รายปีตลอดหลักสูตร 

 

  คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู 

คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู 

ED-SWU 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

1) E: Ethics (คุณธรรม)  

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความเป็น

ครู และปฏบัิติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ

ยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสยีสละ 

อุทศิตนเพ่ือพัฒนาบุคคลและสงัคม มีความ

รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและมี

จิตส านึกสาธารณะ 

 ก าหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา     

และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และบริการสงัคมไว้ในกระบวนการเรียนการสอน 

  จัดกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม จัดสถานการณ์ต่างๆ จัด 

ประสบการณ์เป็นปกติและในโอกาสพิเศษ  

   จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น           

จัดกจิกรรมการอบรม สมัมนาต่าง ๆ ให้ 

นิสติโดยตรง ตลอดจนจัดกจิกรรมบริการชุมชน

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและ

เป็นผู้น าในการสบืสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม 

ประเพณี ภมูิปัญญาไทย ทั้งด้านการแต่งกาย 

มารยาทไทยและวิถีไทย จิตส านึกสาธารณะและ

การพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้นิสติประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมโดยมีการประกาศเกยีรติคุณยกย่อง

นิสติที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าทุกปี 

2) D: Democracy (คารวะธรรม สามัคคีธรรม 

ปัญญาธรรม)   

เป็นผู้รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น เคารพผู้อื่น 

เป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี ไม่ต่อต้าน ทะเลาะเบาะแว้ง 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน   

จัดกจิกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ 

ประสบการณ์ เช่นการจัดกจิกรรมกลุ่ม        

การท างานเป็นทมี การอบรม สัมมนา 
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู 

ED-SWU 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

มีเหตุผล  การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและ

นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและ 

เอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏสิงัสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบับุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

จัดกจิกรรมการอบรม สมัมนาต่าง ๆ ให้นิสติ

โดยตรง ตลอดจนจัดกจิกรรมบริการชุมชนเพ่ือ

เปิดโอกาสให้นิสติได้ไปบริการวิชาการเพ่ือ

ช่วยเหลือสงัคม  

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)   

มีมนุษยสัมพันธ ์ย้ิมแย้ม  เป็นกนัเองกบั   

เพ่ือนนิสติและบุคคลทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดี 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน     

จัดกจิกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ 

ประสบการณ์ เช่นการจัดกจิกรรมกลุ่ม        

การท างานเป็นทมี การอบรม สัมมนา 

 การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและ

นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอา

ใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่

ปรึกษา 

 ท ากจิกรรมเพ่ือสงัคม แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบับุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

4) W: Work Smart  (เป็นนักปฏบัิติที่ดี)   

ปฏบัิติงานอย่างถูกต้อง ทนัเวลา และทนัสมัย 

ปฏบัิติงานอย่างเตม็ความสามารถ ตรงตาม

แผนปฏบัิติงาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

 ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกใน

กระบวนการเรียนการสอน 

 จัดกจิกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ 

ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ดูงานต่าง ๆ เพ่ือ

เสริมสร้างประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอน 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงาน
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กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา
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ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธภิาพในการใช้ 

พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและการเรียนรู้  มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์โดย และเขียนรายงาน การเขียน

ผลงานทางวิชาการ 

 การจัดกจิกรรมที่ก  าหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้วย

ตนเอง ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 

เช่น การอบรม สมัมนา ต่างๆ 

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบัิติ  

ในวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

ประสทิธภิาพในการท างานเด่ียวและเป็นทมี 

 การประยุกต์ใช้การวิจัย การค้นคว้าทาง

วิชาการหรือการปฏบัิต ิในวิชาชีพทางการศึกษา 

การท าโครงงาน การเรียนภาคปฏบัิติ การศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบัิติ ในวิชาชีพทาง

การศึกษา  มีระบบ กระบวนการตรวจสอบการ

ด าเนินงาน 

5) U: Unity (รักองค์กร)   

รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้สกึที่ดีต่อ

องค์กร ด ารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของคณะและ

มหาวิทยาลัย รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์ 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน     

จัดกจิกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ 

ประสบการณ์ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม         

การท างานเป็นทมี การอบรม สัมมนา 

 การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและ

นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอา

ใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่

ปรึกษา 

 การปฏสิงัสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบับุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 
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2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 รัก ศรัทธาและภมูิใจใน

วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ

อุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏบัิติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

     1.2 มีจิตอาสา จิตส านึก

สาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

รับผิดชอบและซ่ือสตัย์ต่องานที่

ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ืองและ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

     1.3 มีความกล้าหาญและ

แสดงออกทางคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์ มีวินัย 

และตรงต่อเวลา สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง

คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ

ถูกต้องเหมาะสมกบัสังคม  

     1.4 ปฏบัิติตนตามหลักธรร

มาภิบาล 

     1.5 ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

     1.6 มีค่านิยมและ

คุณลักษณะเป็นประชาธปิไตย   

มีความสามัคคีและท างานร่วมกบั

ผู้อื่นได้ 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่างโดย

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ 

2. ก าหนดให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม 

หรือจัดท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกบั

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 

โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 

3. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม เพ่ือ

ส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดี และมีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

4. สร้างโอกาสให้นิสิตได้พบกบั

บุคคลหรือเหตุการณ์ที่เป็นกรณีตัวอย่าง 

เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ยึดม่ันใน

คุณธรรมและจริยธรรม 

5. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

6. ประกาศเกยีรติคุณนิสติที่ท  า

ประโยชน์ต่อสังคม  

7. ปลูกฝังให้นิสติเป็นผู้ที่มีวินัยใน

ตนเองและมีระเบียบ ทั้งด้านการเรียน

และการด ารงชีวิต    

8. ใช้วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  อาท ิ

การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่าง

ค่านิยม การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์/

ปรากฏการณ์/ฉากทศัน์เป็นพ้ืนฐาน 

การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 

 

 

1. สงัเกตพฤติกรรม การเข้า

ร่วมกจิกรรมการเรียนการสอน  

2. ประเมินจากพฤติกรรมการ

เข้าเรียน การตรงต่อเวลาของ

นิสติในการเข้าเรียน การส่งงาน

ที่ได้รับมอบหมาย  

การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

3. สงัเกตพฤติกรรมการแสดง

อาการรับรู้หรือตอบสนองใน

การเรียน การจดบันทกึ  

การโต้ตอบข้อซักถาม โดยเน้น

การประเมินตามสภาพจริง 

4. เปิดโอกาสให้นิสติมีส่วน

ร่วมในกระบวนการประเมินผล 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.  ดา้นความรู ้

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษา

ทั่วไป 

     2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้าน

วิชาชีพของครู อาท ิค่านิยมของ

ครู คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู 

ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา

ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือจัดการ

เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  

หลักสตูรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

การวัดประเมินการศึกษาและการ

เรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ

ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 

ทกัษะการนิเทศและการสอนงาน 

ทกัษะเทคโนโลยีและดิจิทลั 

ทกัษะการท างานวิจัยและวัด

ประเมิน ทกัษะการร่วมมือ

สร้างสรรค์ และทกัษะศตวรรษ  

ที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจใน

การบูรณาการความรู้กบัการ

ปฏบัิติจริงและการบูรณาการข้าม

ศาสตร์ อาท ิการบูรณาการการ

สอน(TPACK)  การสอนแบบ 

STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(PLC) และมีความรู้ในการ

ประยุกต์ใช้  

1. จัดกจิกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

2. จัดกจิกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ เพ่ือให้มีการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง 

3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความ

เช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงมา

บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเหน็  

วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน 

4. ให้นิสติศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้

ด้วยตนเอง  

5. ให้นิสติจัดท าโครงงาน การฝึกงาน 

การฝึกปฏบัิติ การปฏบัิติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานศึกษา

หรือหน่วยงาน องค์กร ที่เป็นเครือข่าย     

6. ใช้วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  อาท ิ

การบรรยายเชิงปฏสิัมพันธ์ การเรียนรู้

แบบร่วมมือ การเรียนรู้ โดยใช้การสบื

สอบการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรร

สร้างนิยม (Constructivism) การ

เรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทลั การเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้ โดยใช้

สถานการณ์/ ปรากฏการณ์/ ฉากทศัน์

เป็นพ้ืนฐาน การเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน Team-based Learning 

Workplace-based Learning MOOC 

(Massive Open Online Course) 

 

ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนและการปฏบัิติ งานของ

นิสติโดยใช้การประเมินตาม

สภาพจริงในด้านต่าง ๆ คือ 

1.1 การทดสอบย่อย 

1.2 การทดสอบกลาง

ภาคเรียนและปลายภาค

เรียน 

1.3 การรายงาน/

แผนงาน/ โครงการ 

1.4 การน าเสนอผลงาน 

1.5 โครงงาน         

การฝึกงาน การฝึกปฏบัิติ 

การปฎิบัติการสอน  
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     2.3 มีความรอบรู้ในหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน 

สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ

เน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง 

สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้านวิทยาการและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

โดยมีผลลัพธก์ารเรียนรู้และ

เน้ือหาสาระด้านมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ด้านความรู้ของแต่ละ

สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

     2.4 มีความรู้ เข้าใจชีวิต 

เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและ    

การอยู่ร่วมกนับนพ้ืนฐานความ

แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถ

เผชิญและเทา่ทนักบัการ

เปล่ียนแปลงของสังคม และ

สามารถน าแนวคิดปรัชญา         

ของเศรษฐกจิพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ

พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา

ผู้เรียน  

     2.5 มีความรู้และ

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร           

ตามมาตรฐาน  

3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์

ข้อเทจ็จริง และประเมินข้อมูล 

สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เทา่ทนั เป็น

พลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล 

สามารถเผชิญและก้าวทนักบัการ

เปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทลั 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้

นิสติได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะ

การคิด จากสภาพ ปัญหา หรือ

สถานการณ์จริงต่างๆ  ทั้งในระดับ

บุคคลและกลุ่ม เช่น การสะท้อนคิด การ

บันทกึการเรียนรู้  การอภิปรายกลุ่ม การ

ท ากรณีศึกษา การ โต้วาท ีการจัดท า

1. การประเมินผลที่สะท้อนการ

คิดวิเคราะห์ โดยใช้   การ

ประเมินตามสภาพจริง จากการ

เขียนรายงาน การน าเสนอ

ผลงาน การบันทกึการเรียนรู้  

และการทดสอบ  

2. การสงัเกตนิสติ ด้าน
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เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม

(Platform) และโลกอนาคต 

น าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏบัิติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหา

และพัฒนางานได้อย่าง

สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ 

หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์

ภาคปฏบัิติ ค่านิยม แนวคิด 

นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  

บรรทดัฐานทางสังคมและ

ผลกระทบที่อาจเกดิข้ึน 

3.2 เป็นผู้น าทางปัญญา 

สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางาน

อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า       

ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ

เข้มแขง็และกล้าหาญทาง

จริยธรรม สามารถช้ีน าและ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม

อย่างสร้างสรรค์   

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้

ความรู้จากการท าวิจัยและสร้าง

หรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือ

ร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ

ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ

สงัคม 

3.4 ตระหนักรู้ เหน็คุณค่า

และความส าคัญของศาสตร์

พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน

และน ามาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนา

งานและพัฒนาชุมชน   

โครงการ การทดลองในห้องปฎิบัติการ 

ฯลฯ 

2.  จัดกจิกรรมให้นิสิตมีโอกาส

เรียนรู้จากปัญหาและประสบการณ์จริง 

เพ่ือการเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข 

    3. ใช้วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  อาท ิ

วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  อาท ิการ

เรียนรู้จากกรณีศึกษา การเรียนรู้ โดย

บูรณาการการปฏบัิติงานจริงใน

สถานศึกษา การบรรยายเชิงปฏสิัมพันธ์ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้ โดย

ใช้การสบืสอบ การการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณา

การเทคโนโลยีดิจิทลั การเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้ โดยใช้

สถานการณ์/ ปรากฏการณ์/ ฉากทศัน์

เป็นพ้ืนฐาน การเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน การเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็น

ฐาน การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ การเรียนรู้ ด้วย

การน าตนเอง การเรียนรู้ โดยวิธโีสเคร

ติส Team-based Learning 

Workplace-based Learning MOOC 

(Massive Open Online Course) 

ความสามารถในการตัดสนิใจ    

การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ 
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4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์

ความรู้สกึของผู้อื่น มีความคิด

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสงัคม  

4.2 ท างานร่วมกบัผู้อื่น 

ท างานเป็นทมี เป็นผู้น าและ     

ผู้ตามที่ดี มีสมัพันธภาพที่ดีกบั

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและ

คนในชุมชน มีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกจิ 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน    

ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหา

ตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้

อย่างสร้างสรรค์ 

 

1.  จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ในช้ัน 

เรียนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงาน 

ที่ต้องมีปฏสิมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึง 

ความส าคัญและพัฒนาตนเองในด้าน 

ความมีมนุษยสมัพันธอ์นัดีและ 

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน

ภาคปฏบัิติ ทั้งในและนอกช้ันเรียน เพ่ือ

เสริมสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

3. สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ  

การมีมนุษยสมัพันธ์ การเข้าใจ

วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  ในรายวิชา

ต่าง ๆ 

4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง

ความสัมพันธอ์นัดีระหว่างบุคคลใน

สงัคมและความรับผิดชอบเข้ากบั

เน้ือหาในทุกรายวิชาที่สอน 

5. มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคลและ

เป็นกลุ่มให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ 

โดยน าเสนอเป็นรายงาน ในรูปแบบการ

น าอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

6. ใช้วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  อาท ิ

การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงาน

จริงในสถานศึกษา การบรรยายเชิง

ปฏสิัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ  

การการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้าง

นิยม (Constructivism)  

การเรียนรู้แบบผสมผสาน             

1. ประเมินพฤติกรรมของ

นิสติที่แสดงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบในการท ากจิกรรม

กลุ่ม เช่น การยอมรับฟังความ

คิดเหน็ของเพ่ือน โดยใช้การ

ประเมินตามสภาพจริง 

2. เปิดโอกาสให้นิสติมีส่วน

ร่วมในการประเมิน 
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โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทลั  

การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  

การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์/

ปรากฏการณ์/ฉากทศัน์เป็นพ้ืนฐาน  

การเรียนรู้ เชิงผลิตภาพTeam-

based Learning 

Workplace-based Learning 

MOOC (Massive Open Online 

Course) 

5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์

ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเดน็

ปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง

รวดเรว็และถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกบัผู้เรียน พ่อ

แม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน

และสงัคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสาร

ทางวาจา การเขียน หรือการ

น าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดย

ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ

นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล

หรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

สามารถใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่

จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  การ

จัดการเรียนรู้  การท างาน การ

ประชุม การจัดการและสบืค้น

ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน

รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

เพ่ือส่งเสริมให้นิสติมีความรู้ความ

เข้าใจและมีความตระหนักถึงคุณค่า  

ในเร่ืองของหลักการพูด การเขียน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และ

เทคนิคทางสถิติ  ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล เลือกรับ เลือกใช้ 

วิเคราะห์และประเมินคุณค่า ตลอดจน

สงัเคราะห์เพ่ือการน าไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การน าเสนอ

ผลงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

การฝึกทกัษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งส่งเสริมให้

เกดิทกัษะการสื่อสารทั้งการรับฟัง   

การพูด และการเขียน ระหว่างผู้เรียน 

ผู้สอน สงัคมและชุมชน 

3. ใช้วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  อาท ิ

การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงาน

จริงในสถานศึกษา การบรรยายเชิง

ปฏสิัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณา

1. ประเมินทกัษะของนิสติ 

ในด้านการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ        

การวิเคราะห์ เทคนิคเชิงตัวเลข

และสถิติ ที่เน้นการประเมิน

ตามสภาพจริง เช่น การสงัเกต

พฤติกรรมเกี่ยวกบัการ

วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และ

ผลงานของนิสติ การประเมนิ

การน าเสนอผลงานของนิสติ

โดยใช้ Power Point การ

ประเมินทกัษะการศึกษาค้นคว้า

ของนิสติ การประเมินทกัษะ

การสนทนาทางวิชาการของ

นิสติ การประเมินการเขียนทาง

วิชาการของนิสติ 

2. เปิดโอกาสให้นิสติมีส่วน

ร่วมในการประเมินทกัษะการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข และเทคนิค

ทางสถิติ 
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ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย

พินิจที่ดีในการตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือของข้อมูลและ

สารสนเทศ อกีทั้งตระหนักถึงการ

ละเมิดลิขสทิธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน 

การเทคโนโลยีดิจิทลั  

การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  

การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์/

ปรากฏการณ์/ฉากทศัน์เป็นพ้ืนฐาน  

Team-based Learning 

Workplace-based Learning 

MOOC (Massive Open Online 

Course) 

6.  ดา้นวิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้

6.1 มีความรู้ความเข้าใจใน

แนวคิดปรัชญาการศึกษา 

สามารถตัดสนิใจเลือกใช้ปรัชญา

ตามความเช่ือในการสร้าง

หลักสตูรรายวิชา การออกแบบ

เน้ือหาสาระ กจิกรรมการเรียน

การสอน สื่อและเทคโนโลยีการ

สื่อสาร การวัดและประเมิน

ผู้เรียน การบริหารจัดการช้ัน

เรียน การจัดการเรียนโดยใช้

แหล่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้

แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ

สภาพบริบทที่ต่างกนัของผู้เรียน

และพ้ืนที่  

6.2 มีความสามารถในการ

น าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ใน

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ออกแบบกจิกรรม 

การจัดเน้ือหาสาระ การบริหาร

จัดการ และกลไกการช่วยเหลือ 

แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่

ตอบสนองความต้องการ ความ

สนใจ ความถนัด และศักยภาพ

ของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง

1. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่าน

ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า

แผนการเรียนรู้   การจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน การผลิตสื่อ และการใช้

สื่อ  การวัดประเมินผล  การปฏบัิติการ

สอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)  

การวิจัยในช้ันเรียน  

2. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่าน

ประสบการณ์ตรงในด้านการปฏบัิติงาน

ครูในสถานศึกษา  การปฏบัิติการสอน

ระหว่างเรียนและในสถานศึกษา  

3. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี

ประสบการณ์ หรือผู้เช่ียวชาญทางด้าน

การสอน ผ่านการสงัเกตการสอน การ

สมัภาษณ์ 

4. จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้จากเพ่ือนในสถาบันและต่าง

สถาบัน  

5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ต้นแบบ เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน 

ครูผู้ช่วย ครูพ่ีเล้ียง ครูต้นแบบ  ครู

แกนน า หรือครูแห่งชาติ 

6. จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

เช่น กรณีตัวอย่างจากห้องเรียน การ

สงัเกตการณ์สอนแบบต่างๆ การ

1. ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ี

เล้ียง ครูประจ าช้ัน เพ่ือน 

อาจารย์นิเทศก ์ประเมินนิสติ  

ที่เน้นการประเมินตามสภาพ

จริง ในเร่ืองความ สามารถใน

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และความเป็นครู 

2. ประเมินผลงานนิสติ 

จาก บันทกึการสอนประจ าวัน 

บันทกึการนิเทศ บันทกึการ

สงัเกตการสอนครูพ่ีเล้ียงและ

เพ่ือน  แผนการจัดการเรียนรู้  

กระบวนการท างานวิจัยในช้ัน

เรียน การท าแฟ้มสะสมงาน 

สรุปผลการปฏบัิติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์ รายงานผล

การจัดการเรียนรู้และการ

ปฏบัิติงานในสถานศึกษา 

3. สงัเกตการสอนในช้ัน

เรียนและประเมินแบบบันทกึ

หลังการสอน โดยครูพ่ีเล้ียง 

อาจารย์นิเทศก ์ผู้บริหาร

สถานศึกษา และเพ่ือนนิสติ  

4. ประเมินงานวิจัยในช้ัน
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ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ

และผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี

ข้อจ ากดัทางกาย 

6.3 จัดกจิกรรมและ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏบัิติและ

การท างานในสถานการณ์จริง 

ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ

ท างาน การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ ฝึกการปฏบัิติให้ท า

ได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณา

การการท างานกบัการเรียนรู้และ

คุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนั 

แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย

ความความซ่ีอสตัย์สจุริต มีวินัย

และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด

ผู้เรียนส าคัญที่สดุ 

6.4 สร้างบรรยากาศ และ

จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 

แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทั้งใน

และนอกสถานศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้  มีความสามารถในการ

ประสานงานและสร้างความ

ร่วมมือกบับิดามารดา ผู้ปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ

อ านวยความสะดวกและร่วมมือ

กนัพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 

มีปัญญารู้คิดและเกดิการใฝ่รู้

อย่างต่อเน่ืองให้เตม็ตาม

ศักยภาพ 

สมัภาษณ์หรือสนทนากบัผู้มี

ประสบการณ ์

7. ใช้วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  อาทิ

การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงาน

จริงในสถานศึกษา การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ การการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

สรรสร้างนิยม (Constructivism) การ

เรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทลั  

8. การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  

1) การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์/  

    ปรากฏการณ์/ ฉากทศัน์เป็น  

    พ้ืนฐาน  

2) การเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน 

3) การเรียนรู้ โดยใช้การวิจัย 

      เป็นฐาน 

4) การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา 

      เป็นฐาน  

5) การเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 

6) การเรียนรู้ ด้วยการน าตนเอง  

7) การเรียนรู้ โดยวิธโีสเครติส 

8) Team-based Learning 

9) Workplace-based Learning 

10) MOOC (Massive Open   

     Online Course) 

11) การเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้าน การเรียนรู้ โดยใช้

สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก

ทศัน์เป็นพ้ืนฐาน การเรียนรู้ โดยใช้

โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ โดยใช้

การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ เชิงผลิต

ภาพ การเรียนรู้ ด้วยการน าตนเอง 

เรียนโดยครูพ่ีเล้ียง และ

อาจารย์นิเทศก ์

5. ประเมินการจัดโครงการ

ทางวิชาการของนิสิต 
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6.5 มีทกัษะศตวรรษที่ 21 

เช่น ทกัษะการเรียนรู้  ทกัษะการรู้

เร่ือง ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต 

ทกัษะการท างานแบบร่วมมือ 

ทกัษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทกัษะเทคโนโลยี และการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง สามารถน า

ทกัษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

และการพัฒนาตนเอง  

การเรียนรู้ โดยวิธโีสเครติส

Workplace-based Learning 

 

หมายเหตุ ในด้านของการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ ได้จัดให้นิสติมีการพัฒนาให้เป็นไปตามประกาศ 

               ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 1. รัก ศรัทธาและภมูิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏบัิติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่องานที่

ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

3. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์ มีวินัย และตรง

ต่อเวลา สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ

ถูกต้องเหมาะสมกบัสังคม 

4. ปฏบัิติตนตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

6. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธปิไตย มีความสามัคคีและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

 

ดา้นความรู ้ 1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา

ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 

แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  การวัด

ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทกัษะการนิเทศและการสอนงาน ทกัษะเทคโนโลยี

และดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ

ทกัษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง

และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(TPACK)  การสอนแบบ 

STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

3. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 

และเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธก์ารเรียนรู้และเน้ือหาสาระด้านมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย  

4. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง

ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทนักับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถน า

แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 

พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

5. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           

ตามมาตรฐาน  
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ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเทจ็จริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เทา่ทนั เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทนักบั

การเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทลั เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) และโลก

อนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่าง

สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏบัิติ ค่านิยม 

แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทดัฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ

เกดิขึ้น 

2. เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า       

ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแขง็และกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีน าและ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์   

3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 

รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

4. ตระหนักรู้ เหน็คุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนและ

น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   
 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สกึของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสงัคม 

2. ท างานร่วมกบัผู้อื่น ท างานเป็นทมี เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสมัพันธภาพที่ดีกบัผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกจิ 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทกัษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสงัเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเดน็ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง 

2. สื่อสารกบัผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสงัคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง 

ๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ

น าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่

เหมาะสม 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ     

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้      

การจัดการเรียนรู้  การท างาน การประชุม การจัดการและสบืค้นข้อมูลและสารสนเทศ 

รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

ข้อมูลและสารสนเทศ อกีทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสทิธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ดา้นวิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสนิใจเลือกใช้ปรัชญาตาม

ความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ กจิกรรมการเรียนการ

สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ัน

เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ

เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพบริบทที่ต่างกนัของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2. มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ออกแบบกจิกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข

และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และ

ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากดัทางกาย 

3. จัดกจิกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้

ผ่านการลงมือปฏบัิติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ

ท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏบัิตใิห้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดย

บูรณาการการท างานกบัการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มา

ใช้เพ่ือป้องกนั แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซ่ีอสตัย์สจุริต มีวินัยและ

รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สดุ 

4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถใน

การประสานงานและสร้างความร่วมมือกบับิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน

ทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกนัพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญา

รู้คิดและเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองให้เตม็ตามศักยภาพ 

5. มีทกัษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทกัษะการเรียนรู้  ทกัษะการรู้เร่ือง ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต 

ทกัษะการท างานแบบร่วมมือ ทกัษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทกัษะเทคโนโลยี และ

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง สามารถน าทกัษะเหล่านี้มาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)   

       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

วิชาบงัคบั 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1                           

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                           

มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1                           

มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2                           

มศว141 ชีวิตในโลกดจิิทลั                           

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์                           

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                           

มศว261 พลเมอืงวิวฒัน ์                           

วิชาบงัคบัเลือก 

มศว131 ลีลาศ                           

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                           

มศว133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ                           

มศว134 โยคะ                           
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       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

มศว135 ว่ายน า้                           

มศว136 แบดมนิตนั                           

มศว137 เทนนิส                           

มศว138 กอล์ฟ                           

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                           

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิทิลัและสงัคม                           

มศว242 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                           

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                           

มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี                           

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                           

มศว246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ                           

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต                           

มศว248 พลังงานทางเลือก                           

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                           

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                           

มศว253 สนุทรียสนทนา                           

มศว254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์                           

มศว255 ธรรมนูญชีวิต                           
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       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

มศว256 การอ่านเพ่ือชวีิต                           

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                            

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                           

มศว262 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม                           

มศว263 มนุษย์กบัสนัตภิาพ                           

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                           

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภวิัตน ์                           

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                           

มศว267 หลักการจัดการสมยัใหม่                           

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวจิัย                           

มศว341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั                           

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                           

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ                           

มศว353 การคดิอย่างมเีหตผุลและจริยธรรม                           

มศว354 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม                           

มศว355 พุทธธรรม                           

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนนิชวีิต                           

มศว357 สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม                           
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       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

มศว358 กจิกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาชวีิตและสงัคม                           

มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                           

มศว362 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                           

มศว363 สมัมาชีพชุมชน                           

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                           

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครู 

ศษ101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรบัคร ู                           

ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพีคร ู                           

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษาและชุมชน                           

ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพคร ู                           

ศษ141  จิตวิทยาส าหรับคร ู                            

ศษ191 การปฎบิตักิารสอน 1                           

ศษ201 ภาษาไทยส าหรับคร ู                           

ศษ231  การพัฒนาหลักสตูร                           

ศษ232  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้                           

ศษ251 การวดัและประเมนิทางการศึกษาและการเรียนรู้                           

ศษ291  การปฎบิตักิารสอน 2                           
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       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครมูอือาชีพ                           

ศษ361 การประกนัคุณภาพและการบริหาร 

           จัดการการศึกษา 
                          

ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้                            

ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้                           

ศษ391  การปฎบิตักิารสอน 3                           

ศษ491  การปฎบิตักิารสอน 4                           

กลุ่มวิชาเอก 

คณ111    คณติศาสตร์ 1                           

คณ112   คณติศาสตร์ 2                           

คณ141   หลักและวิธกีารของคณติศาสตร ์                           

คณ213   การวเิคราะห์เชงิคณติศาสตร์                           

คณ222   ทฤษฎจี านวน                           

คณ282   หลักความน่าจะเป็นและสถติิ                           

คณ301   คณติศาสตร์ส าหรับครมูธัยมศึกษาตอนต้น                           

คณ302   คณติศาสตร์ส าหรับครมูธัยมศึกษาตอนปลาย                           

คณ322   พีชคณตินามธรรม 1                           

คณ323   พีชคณติเชงิเส้น 1                           
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       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

คณ331   ส ารวจเรขาคณติ                           

คณ481  โครงงานคณติศาสตร์ส าหรับคร ู                           

คษ452   การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน  

             คณติศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา 
                          

คษ471   บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครคูณติศาสตร์                            

วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก 

คณ102  เทคโนโลยีส าหรับคณติศาสตร์ 1                           

คณ103  เทคโนโลยีส าหรับคณติศาสตร์ 2                           

คณ211   สมการเชงิอนุพันธ ์                           

คณ212   คณติศาสตร์ 3                           

คณ251   คณติศาสตร์ดสิครีต                           

คณ311   การวเิคราะห์เชงิตวัเลขเบื้องต้น                           

คณ312   การวเิคราะห์เชงิซ้อนเบื้องต้น                           

คณ314   แคลคูลัสขั้นสงู                           

คณ342   ทฤษฎเีซต                           

คณ351   ทฤษฎกีราฟ 1                           

คณ352   คณติศาสตร์เชงิการจดั                           

คณ382  การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ส าหรับคร ู                           
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       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

คณ411   การวเิคราะห์เชงิจริงเบื้องต้น                           

คณ416   การวเิคราะห์เวกเตอร ์                           

คณ418   สมการเชงิอนุพันธย่์อย                           

คณ419   อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต ์                           

คณ423   พีชคณตินามธรรม 2                           

คณ424   พีชคณติเชงิเส้น 2                           

คณ432    เรขาคณตินอกแบบยุคลิด                           

คณ433    เรขาคณติเชิงภาพฉาย                           

คณ443   ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตร์เบื้องต้น                           

คณ444   ประวัตคิณติศาสตร ์                           

คณ451   ทฤษฎกีราฟ 2                           

คณ461   ทอพอโลยีเบื้องต้น                           

คณ480   ตวัแบบเชงิคณติศาสตร์เบื้องต้น                           

คณ482   ระเบยีบวิธไีฟไนตเ์อลเิมนตเ์บื้องต้น                           

คณ485   การหาค่าเหมาะที่สดุ                           

คณ492  สมัมนาคณติศาสตรศกึษา                           

คษ202  ภาษาองักฤษส าหรับครคูณติศาสตร ์                           

คพ111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                           
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       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

คพ212   การโปรแกรมเชงิวัตถุ                           

คพ214   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                           

คพ241   โครงสร้างข้อมูล                           

คพ251   การโปรแกรมบนเวบ็                           

คพ317   หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์                           

คพ342   ระบบฐานข้อมูล                           

คพ352   การวเิคราะห์และออกแบบระบบ                           

คพ353   เวบ็เทคโนโลยี                           

คพ355   คอมพิวเตอร์กราฟิก                           

สถ221   สถติคิณติศาสตร์ 1                           

สถ242   สถติไิม่องิพารามเิตอร์                           

สถ244   เทคนิคการเลือกตวัอย่าง                           

สถ261   หลักการประกนัภัย                           

สถ262   คณติศาสตรป์ระกนัชีวติเบื้องต้น                           

สถ322   สถติคิณติศาสตร์ 2                           

สถ341   การวเิคราะห์การถดถอย                           

สถ342   แผนแบบการทดลอง                           
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       ความรบัผิดชอบหลกั     ความรบัผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการจดัการ

เรียนรู ้

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

สถ343   การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู  

            ทางสถติ ิ
                          

สถ344   การวเิคราะห์อนุกรมเวลา                           

สถ345   การควบคุมคุณภาพเชงิสถติ ิ                           

สถ346   ทฤษฎกีารตดัสนิใจ                           

สถ347   ประชากรศาสตร์                           

สถ349   ระเบยีบวิธวีิจัย                           

สถ363    เศรษฐศาสตร์เชงิคณติศาสตร ์                           

สถ364   การเงินเชงิคณติศาสตร์                           

สถ365   สถติสิ  าหรับการเงนิและการลงทุน                           

สถ431   ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น                           

สถ451   การวิจัยการด าเนนิงาน                           
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

มีการด าเนินการเพ่ือทวนสอบผลสมัฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายะเอียดที่ก  าหนดไว้

ใน มคอ. 2  ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเดน็ต่างๆ ได้แก่ 

2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และใช้วงจร PDCA ในการด าเนินงานของ 

ระบบผ่านคณะกรรมการ/ อาจารย์ผู้สอน 

2.2 ผู้สอนรายวิชาเดียวกนั  ก าหนดระบบและวิธกีารวัดและประเมินผลร่วมกนัให้สอดคล้องกบัตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูร จากน้ันท าการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสนิผลร่วมกนั 

2.3 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและหลังเรียน จากอาจารย์ผู้สอน และ 

เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

2.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

2.5 มีการทบทวนระบบประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกบัการก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตร 

 3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 3.3 เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

      3.4 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

      3.5 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

  จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจ

หลักสตูร บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 

1.1  ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒและโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต  

1.2  จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาและการพัฒนานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน า

นิสติเกี่ยวกบัหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

  2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

   1. จัดการประชุมสมัมนาเชิงปฏบัิติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ

สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

   2. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทกัษะการจัดการสอน การ

ใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 

   

  2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย เพ่ือขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ

ต่างๆ  

   2. จัดกจิกรรม เพ่ือส่งเสริมทกัษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่นๆ  

   3. ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

   4. จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษา

ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

   5. จัดสมัมนาระดับประเทศ/ นานาชาติ 

   6. สร้างสัมพันธภาพกบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง  

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน   

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือก ากับ/

ดูแลทศิทางการด าเนินงานของหลักสตูรให้สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการผลิตครู  

1.2 จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพ่ือก ากับดูแลคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต 

1.3 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าคณะ เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้าน

การศึกษาและการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี) ระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสทิธภิาพ 

1.4 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียน 

การสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.5 จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ก  ากับและติดตาม จัดท า มคอ. 3-7 วาง

แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม

ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

1.6 มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร และรายงานผลต่อสถาบัน 

1.7 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสตูร 

1.8 ตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้  

1.8.1 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

1.8.2 มีการวางแผนการด าเนินการหลักสตูรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) จัดท ารายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 

2) จัดท ารายละเอยีดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 

3) จัดท ารายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

1.8.3 มีการด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล ดังน้ี 

1) รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 

2) รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 

3) รายงานผลการด าเนินการหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 

1.8.4 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล    

การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.8.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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2. บณัฑิต 

      หลักสตูรจัดให้มีการส ารวจคุณภาพของบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จากผู้ใช้บัณฑติ 

โดยการแจกแบบสอบถามที่มีข้อค าถามครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ   

6 ด้าน คือ(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  (3) ด้านทกัษะทาง

ปัญญา  (4) ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (6) ด้านทกัษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ และส ารวจการ

มีงานท าของบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑติตอบแบบ 

สอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

 

3. นสิิต 

3.1 การรบันสิิต 

       การคัดเลือกและรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอยู่ภายใต้การด าเนินการของ

หน่วยงานรับนิสติใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภาควิชา

คณิตศาสตร์ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้มอบหมายให้ประธานหลักสตูรพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว  

  

 3.2 การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

      กจิกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมนิสติก่อนเข้าศึกษาของหลักสตูร เพ่ือให้นิสติได้เตรียมความ

พร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยอย่างมีความสขุ มี 2 ประเภท ได้แก่ กจิกรรมที่

คณาจารย์และนิสติรุ่นพ่ีในหลักสตูรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และกจิกรรม/โครงการที่ทางภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

 

 3.3  การควบคุม การดูแล การใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  

        การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวจะด าเนินการผ่านระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ที่คอยแนะน าทางด้านวิชาการ และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาใน

ด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม เพ่ือให้นิสิตในที่ปรึกษาได้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 

ก่อนเร่ิมปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงควรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสตูรที่มีปริญญา

ทางด้านการศึกษาอย่างน้อย 1 ปริญญา ส าหรับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรให้ยึดตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงจัดท าโดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
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4. อาจารย ์

  4.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

       การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้

อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

      คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และผู้สอนจะร่วมกนัในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ    

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสตูร        

และได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 

 4.3 คณาจารยที์ส่อนบางเวลาและคณาจารยพ์เิศษ 

      ในกรณีที่คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตมีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการเรียน  

การสอน ให้แต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสารถ ที่สอดคล้องกบั

รายวิชา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

       5.1  การออกแบบหลกัสูตร 

            หลักสตูรมุ่งเน้นผลิตบัณฑติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์

การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม เพ่ือให้ได้บัณฑติที่มี

คุณสมบัติดังกล่าว หลักสูตรควรปรับรายวิชาและสาระรายวิชาในหลักสตูรให้มีความทนัสมัยตาม

ความก้าวหน้าของสาขา สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ ตลาดแรงงาน รวมถึงความต้องการ

ของประเทศ โดยศึกษามาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสตูร 5 ปี) (มคอ. 1) พ.ศ. 2554 และมีมาตรฐานผลการเรียนรู้  6 ด้าน ได้แก่      

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

และด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้   

 

 5.2 สาระรายวิชาในหลกัสูตร 

     สาระรายวิชาในหลักสตูร นอกจากจะมีการปรับปรุงตามมาตรฐานของคุรุสภาแล้ว สื่อเทคโนโลยี 

ต่างๆ ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสตูร กล่าวคือ

สาระรายวิชาในหลักสตูรจ าเป็นต้องปรับตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้วย คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสตูรจึงได้เพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีคือ วิชา คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ใน

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาซ่ึงในการเรียนรายวิชาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนิสติใน

การน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป  
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 5.3 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

        ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์แจ้ง

ก าหนดการจัดท า มคอ. 3 ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ และด าเนินการให้เสรจ็สิ้นตามเวลาที่ก  าหนด หากพบว่า 

มคอ.3 ของรายวิชาใดในหลักสตูรยังไม่ได้น าข้ึนระบบตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ จะมีการแจ้งไปยังอาจารย์

ผู้สอนหรือผู้ประสานงานของรายวิชานั้นเพ่ือให้ด าเนินการให้เรียบร้อย 

 

 5.4 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

      หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 6) ด้านการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนได้น าเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าวไป

ก าหนดเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาของหลักสูตรดังที่ปรากฏใน มคอ. 3 และมีการ

รายงานผลใน มคอ. 5 ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค เพ่ือรวบรวม

ข้อมูลและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้   

 

 5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

       หลักสตูรได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือให้

คุณภาพของนิสิตเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุไว้ โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นิสติ ก่อนที่จะมีการประกาศผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอนมีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ของนิสิต ในกรณีที่ผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา

ใดผิดปกติ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวจะเป็นผู้ช้ีแจงสาเหตุต่อที่ประชุม  

     หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ให้แก่ภาควิชา หรือคณะ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารภาควิชาและคณะกรรมการประจ าคณะรับรองผล

การเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถประกาศผลสอบในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เหน็ด้วยกับ

ผลการเรียนนิสติสามารถอุทธรณ์โดยท าบันทกึข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผล

ให้นิสติทราบ 

 

 5.6 การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 

และ มคอ. 7) 

       หลักสูตรก าหนดให้เลขานุการของหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการจัดท า มคอ. 5 ของ

รายวิชาที่เปิดในหลักสตูรให้ครบถ้วน โดยตรวจสอบจากเวบ็ไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ หากพบว่า มคอ. 5 

ของรายวิชาใดในหลักสูตรยังไม่ได้น าข้ึนระบบตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ จะมีการแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอน

หรือผู้ประสานงานของรายวิชาน้ันเพ่ือให้ด าเนินการให้เรียบร้อย หลังจากน้ันคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสตูร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน 
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6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือต ารา          

สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอต์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

6.2 ทรพัยากรการเรียนรูที้่มีอยู่เดิม 

 ใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้แก่ 

เนื้ อหาวิชา 

ต ารา/หนงัสือ

ภาษาองักฤษ 

(เล่ม) 

ต ารา/

หนงัสือ

ภาษาไทย 

(เล่ม) 

โสตทศันวสัดุ รวม 

วารสาร

ภาษาต่างประเทศ 

(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 

ฟิสกิส์ 1,947 1,135 25 3,107 - 

วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
193 179 1 373 

- 

รวม 10,039 10,501 246 20,786 5 

 

6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

6.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสอื สื่อ และต าราไปยัง           

         แหล่งค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

6.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน  

6.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 

6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

6.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

6.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7.   ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

ปีท่ี 1 

2562 

ปีท่ี 2 

2563 

ปีท่ี 3 

2564 

ปีท่ี 4 

2565 

ปีท่ี 5 

2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม     

เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562       

(หลักสูตร 4 ปี) 

     

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7     

ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัด  

การเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5   

จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - -  

(13) นิสิตที่ส าเรจ็การศึกษาต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินผลความรู้ ความสามารถ

ด้านทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนิสิตร้ อยละ 50% ที่ส าเรจ็ในแต่ละปีการศึกษา 

- - -   

 

ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน 

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

1.1.2 ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งใน

และนอกช้ันเรียน 

1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

1.1.5 ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

1.2.2 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือ 

ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

1.2.3 คณะ/ภาควิชารวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา/ 

ปรับปรุงทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสตูรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสติ และการประมวลความรู้ของนิสติก่อนจบ การ

ประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสตูร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสตูรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน

เป็นฐานในการปรับปรุง  

4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

หลักสตูรและกลยุทธก์ารสอน 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร  

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ช   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

1. การวิพากษร์ายวิชาชีพครู (4ปี) ของทีป่ระชุมคณบดี 

คณะครุศาสตรแ์ละศึกษาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  

(กลุ่ม 16 สถาบนั) 

2. ผลการวิพากษห์ลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
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1. การวิพากษร์ายวิชาชีพครู (4ปี) ของทีป่ระชุมคณบดีคณะครุศาสตรแ์ละศึกษาศาสตร ์

    แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16 สถาบนั)  

    ในการประชุมครั้งที ่7/2561  

    ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยวิ์จิตร ศรีสอา้น ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1  

    ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

    วนัองัคารที ่27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สทิธิไตรย์  ที่ปรึกษารัฐมณตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 

2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สนุทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมณตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

3. รองศาสตราจารย์เอกชัย  กี่สุขพันธ ์

4. นางสปุราณี นฤนาทนโรดม 
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รายงานการประชมุท่ีประชมุคณบดีคณะครุศาสตรแ์ละศึกษาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  

(กลุ่ม 16 สถาบนั) 

ครั้งท่ี 7/2561 

ณ หอ้งประชมุศาสตราจารยวิ์จิตร ศรีสอา้น ชั้น 5 

อาคารอุดมศึกษา 1 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วนัองัคารท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 

1. คณบดคีณะครศุาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริเดช  สชุีวะ 

2. คณบดวีิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  รองศาสตราจารย ์ดร.สมบตั ินพรัก 

3. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองศาสตราจารย ์ดร.ส าราญ มแีจ้ง 

4. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย ์ดร.ปัทมาวด ีเล่ห์มงคล  

5. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    รองศาสตราจารย ์ดร.วินัย พูลศรี 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน   

6. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รองศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์ สงัขท์อง 

   วิทยาเขตปัตตาน ี      

7. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  รองศาสตราจารยน์พคุณ  คุณาชีวะ  

8. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ ์

9. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวด ีกระโหมวงศ ์  

10. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระมหาฉัตรชัย  สฉุตตฺชโย, ผศ.ดร. 

11. รองคณบดฝ่ีายวชิาการและบณัฑติ   รองศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์โฉมยา 

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ผู้แทนคณบด)ี   

12. รองคณบดฝ่ีายพัฒนาระบบคุณภาพและงานวิจัย  รองศาสตราจารย ์ดร.บณัฑติ สขุสวัสดิ์ 

    คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

    พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้แทนคณบด)ี    

13. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์   รองศาสตราจารย ์ดร.สวุรี ฤกษ์จารี 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แทนคณบด)ี 

14. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ 

     มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้แทนคณบด)ี 

15. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์     อาจารย์ ดร.รุ่งทวิา แย้มรุ่ง 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้แทนคณบด)ี   

16. รองคณบดกี ากบัดูแลงานด้านวิชาการและบณัฑติศึกษา อาจารย์ ดร.ราตรี ศิริพันธุ ์

     คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี      

     สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

     เจ้าคุณทหารลาดกระบงั (ผู้แทนคณบด)ี  

17. ผู้แทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.สมเกยีรต ิอนิทสงิห์ 

18. รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบริการวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุ ีหงษ์ศิริวฒัน ์

     คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสทิธิ์ สทิธไิตรย์ 

2. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร  รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ปรีชา สนุทรานันท ์

3. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ    รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สขุพันธุ ์

4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   นางสปุราณ ีนฤนาทนโรดม 

   ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

5. คณบดคีณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาดา เกตดุ ี

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

6. คณบดคีณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สทุธพิร 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตขอนแก่น 

7. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทยีมทพิร 

8. รองคณบดฝ่ีายวิชาการ     รองศาสตราจารย ์ดร.สมุาลี ชิโนกุล 

   คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

9. ผู้อ  านวยการฝ่ายวชิาการ คณะครศุาสตร์    นางสมุามาลย์ รัตนอกัษรศิลป์ 

   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

10. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อกัษรคดิ 

    มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ์

11. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณชิวัฒนวรชัย 

12. ผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นายวัชรนิทร์ แสงแก้ว 

13. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วิทยาลัยการศึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดิาวัลย์ อุ่นกอง 

     มหาวิทยาลัยพะเยา 

14. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

15. รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริิพร อั้งโสภา 

     คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

16. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17. รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิัย    อาจารย์ ดร.สธุาสนิี บุญญาพิทกัษ์ 

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

18. รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์   อาจารย์ ดร.ม.ล.สรสริิ วรวรรณ 

      สถาบนัการจัดการปัญญาภวิัฒน ์

19. ผู้ช่วยคณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธช์ัย ชะนูนนัท ์

20. ผู้ ช่วยคณบดคีณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  อาจารย์ ดร.นิตยา ค้อไผ่ 

     มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์

21. ผู้อ  านวยการศูนย์ฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู  อาจารย์ ดร.สพุจน์ ดวงเนตร 

     คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา    

     มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์

22. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติตชิัย สธุาสโินบล 

23. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสริิสขุ 
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24. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อาจารย์ ดร.อลิสรา ชมชื่น 

     วิทยาเขตปัตตาน ี

25. อาจารย์ส านักวิชาจนีวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  อาจารย์ฉัตรกฤษ รื่นจิตต ์  

26. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   อาจารย์สดุาเรศ ศิริสทิธิ์ธนภาค 

27. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  อาจารย์ ดร.สมพร ชาลีเครือ 

28. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  อาจารย์ ดร.ปานัฏศิริ จนัทร์ศิร ิ

29. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  อาจารย์เขมณฏัฐ์ ท าสวน 

30. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  อาจารย์จิราวรรณ สเีหลื่อม 

31. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   อาจารย์ประภัสสร กองทอง 

32. ผู้แทนคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม   นางสาววรรณศิา แก้วตาแสง 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิ

33. ผู้แทนคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม   นายชยานนท ์ไสเสริม 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร ์

 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 

1. คณบดคีณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชสตุาภรณ,์ รศ.ดร. 

2. คณบดคีณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม    รองศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ ธนิตย์ธรีพันธ ์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

3. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์   รองศาสตราจารย ์ดร.ทวีวฒัน์ วฒันกุลเจริญ   

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

      

เร่ิมประชมุเวลา 13.00 น. 

  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุครั้งท่ี 6/2561 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2561 วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มกีารแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองพจิารณา     

2.1 การพจิารณาโครงสรา้งและเนื้ อหารายวิชาในหมวดวิชาชีพครูของหลกัสูตรครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์

(4 ปี)  

คณบดคีณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สชุวีะ) ประธานที่ประชุมฯ 

น าเสนอประเดน็การวพิากษ์หลักสตูร สรปุได้ดงันี้  

ประเดน็ที่ 1 วัตถุประสงค ์

ประเดน็ที่ 2 หลักการและเหตผุลของหลักสตูรครปูริญญาตรี 4 ปี 

ประเดน็ที่ 3 โครงสร้างหลักสตูรครปูริญญาตรี 4 ปี  

ประเดน็ที่ 4 Domain 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นคร ู(values and attributes) 

ประเดน็ที่ 5 Domain 2 ความรู้และศาสตร์การสอน (knowledge and pedagogy) 

ประเดน็ที่ 6 Domain 3 การปฏบิตักิารวิชาชีพคร ู(professional practice)  

ประเดน็ที่ 7 Domain 4 ความสมัพันธก์บัผู้ปกครองและชุมชน (parents and community engagement) 

ประเดน็ที่ 8 เงื่อนไขวิชาเอก ตามร่าง มคอ.1 

ประเดน็ที่ 9 ค าอธบิายกฎหมายที่เกี่ยวกบัร่างหลักสตูรครปูริญญาตรี 4 ปี 
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ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ สรปุได้ดงันี้  

1. การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษาสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

2. Domain 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู (values and attributes) ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง) น าเสนอ

รายละเอยีดของ Domain1 และมข้ีอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดงันี้  

2.1 เป้าหมายของการศึกษาชาติต้องการสร้างเดก็ให้เป็น 1) learner person 2) ผู้สร้างนวัตกรรม     

3) พลเมอืงที่เข้มแขง็ในการศึกษาทุกระดบั ดงันั้น ควรน าประเดน็นี้ ไปใส่ในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการศึกษาทั่วไป  

2.2 การเติมรายละเอยีดในเนื้ อหาที่เน้นสมรรถนะหลัก และสมรรถนะรอง การใช้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

2.3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองเข้มแข็ง เนื่องจากส านักงาน กกต. ได้ขอความร่วมมือมายัง

กระทรวง ศึกษาธิการ ในการรณรงค์พลเมืองที่เข้มแขง็ ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) สิทธิเสรีภาพ 2) ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ 3) ประชาธปิไตย 4) จิตอาสา 5) จิตสาธารณะ ให้มสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

การน าเอาสาระเหล่านี้ ไปสอดแทรกในหลักสตูร 

2.4 มีข้อสงัเกตคือ ประเทศฟินแลนด์ เน้นการสอนจิตวิญญาณความเป็นครู และศาสตร์ของการสอน

หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากลในปัจจุบนั จึงเป็นข้อน่าสงัเกตว่าควรมกีารยกตวัอย่างที่ใช้ในปัจจุบนั รวมทั้งครู

ต้องปรับเปล่ียนวิธกีารสอน 

3. Domain 2 ความรู้และศาสตร์การสอน (knowledge and pedagogy) ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) น าเสนอรายละเอียดของ Domain 2 

ร่วมกับ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.

สมเกยีรต ิอนิทสงิห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมข้ีอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดงันี้  

3.1 ประเดน็เกี่ยวกบัจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา ถ้ารวมเป็นวิชา

เดยีวกนั อาจสอนได้ไม่ครอบคลุม  

3.2 ประเดน็เกี่ยวกบั Global Trends, Digital Technology and Education สามารถบรรจุในวิชา

การศึกษาทั่วไปได้ (อาจเป็น GE ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่) เพราะในปีนี้ จะเน้นประเดน็ในเรื่องของ Digital Platform, 

Digital Pedagogy และในอนาคตจะมกีารกระจายความรู้ ผ่าน Platform  

3.3 ประเดน็การสร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะ ความเสมอภาคทาง

การศึกษา ซึ่งค่อนข้างกว้าง ในขณะที่ยังมข้ีอด้อยในเรื่องของชนชาตต่ิางๆ และคนพิการ  

3.4 มแีนวโน้มว่าหลักสตูรสถานศึกษาจะต้องพัฒนาวิชาเอกให้มากขึ้น ในพระราชกฤษฎกีาเน้น

โรงเรียนเป็นหลัก ไม่เน้นที่หลักสตูรแกนกลาง แนวโน้มให้ครสูามารถพัฒนาหลักสตูรที่เหมาะสมกบัหลักสตูรสถานศึกษา 

โดยเฉพาะหลักสตูร Digital  

3.5 ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน จะเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น จงึควรเตมิเนื้อหาใน

ส่วนนี้ รวมทั้งการวัดและประเมนิผล 

3.6 ควรมวีิชา Educational Research for Teachers เพ่ือให้ครเูข้าใจการสร้างงานวจิัย การะใช้สถติิ

ส  าหรับงานวิจัยประเภทต่างๆ  

3.7 การประกนัคุณภาพและการประเมนิคุณภาพ ควรใช้ควบคู่กนั  

4. Domain 3 การปฏิบัติการวิชาชีพครู (professional practice) ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธศ์ิริ สุเสารัจ) แต่เนื่องจากติดประชุมที่คุรุสภา คณบดี

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก) จึงน าเสนอรายละเอยีดของ Domain 3 

และมข้ีอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเดน็ของการปฏบิตังิานในหน้าที่คร ูควรปรับภาษาเป็น การปฏบิตักิารสอน  
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5. Domain 4 ความสมัพันธก์บัผู้ปกครองและชุมชน (parents and community engagement) ประธาน

กลุ่มคอื คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวด ีกระโหมวงศ์) น าเสนอรายละเอยีด

ของ Domain 4 และมข้ีอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดงันี้   

5.1 ประเดน็ที่น่าสนใจคือ ด้านที่ 1 กระบวนการระหว่างผู้ปกครองและชุมชน จะน าไปสู่ Learning 

Outcomes ที่ดขีึ้น ในต่างประเทศจะเตรียมบณัฑติไปเผชิญหน้ากบัสงัคม ด้านที่ 2 หลังจากบณัฑติส าเรจ็การศึกษาแล้ว มี

เป้าหมาย 3 ข้อคอื 1) การท างานที่ชอบและท างานเก่ง 2) เป็นคนด ี3) ปรับตัวและใช้ชีวิตในสงัคมและชุมชนได้อย่างด ี

แก่นของประเดน็นี้คอื นิสตินักศึกษาได้รับการพัฒนา และนิสตินักศึกษาพัฒนานักเรียนได้ด้วย  

5.2 หลักคดิคอืโรงเรียนต้องรับผดิชอบต่อชุมชน และชุมชนต้องรับผดิชอบต่อโรงเรียน อาจเปิด

รายวิชา School and Community Engagement   

   

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานที่ประชุมฯ ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัย สถาบนั ที่มคีวามประสงคจ์ะเข้าร่วมพัฒนาวิชาชพีครกูบักลุ่ม 16+ 

สมคัรเป็นสมาชิกกลุ่ม 

 

 

ปิดประชมุเวลา 16.00 น.     

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุ ีหงษ์ศิริวัฒน์    รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สชุีวะ  

ผู้บนัทกึรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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2. รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

 คณะกรรมการปรับปรงุหลักสตูรการศึกษาบณัฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร์ ได้ส่งแบบสอบถามความคดิเหน็ที่มต่ีอ

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร์ (หลักสตูรปรบัปรงุ 2562)  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 3 ท่าน 

ดงัรายนามต่อไปนี้  

 (1) รองศาสตราจารย ์ดร.สมวงษ ์แปลงประสพโชค 

 (2) อ.ธนูชัย ภอูดุม 

 (3) อาจารย ์ดร. สธุนิันท ์บุญพัฒนาภรณ ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อเสนอแนะดงันี้  

            

ผูท้รงคุณวุฒิ 

หวัขอ้ 

 

รศ. ดร. สมวงษ ์แปลงประสพโชค 

 

อ.ธนูชยั ภูอุดม 

 

อาจารย ์ดร. สุธินนัท ์บุญพฒันาภรณ ์ 

 

ปรัชญาของหลักสตูร เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

วัตถุประสงคข์อง

หลักสตูร 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

โครงสร้างหลักสตูร    

มจี านวนหน่วยกติต

ลอดหลักสตูรไม่น้อย

กว่า 136 หน่วยกติ 

เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ การสอนวิชาเอกน่าจะเป็น 2 

วิชา ม.ต้น และ ม.ปลาย 

เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

กลุ่มวิชาเอก 

คณ111 เหมาะสมมาก 

ข้อเสนอแนะ น่าจะให้ช่ือตรงกบัเนื้อหา 

เหมาะสมมาก เหมาะสมมากที่สดุ 

คณ103 เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมากที่สดุ 

คณ112 เหมาะสมมาก 

ข้อเสนอแนะ ช่ือควรสื่อให้เหน็ว่าเรียน

อะไรบ้าง 

เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมากที่สดุ 
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ผูท้รงคุณวุฒิ 

หวัขอ้ 

 

รศ. ดร. สมวงษ ์แปลงประสพโชค 

 

อ.ธนูชยั ภูอุดม 

 

อาจารย ์ดร. สุธินนัท ์บุญพฒันาภรณ ์ 

 

คณ141 เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมาก 

ข้อเสนอแนะ                 

ควรใช้รหัส คณ241 

เหมาะสมมากที่สดุ 

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 

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มว่าศกึษาแล้วน าผล

มาจัดสมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความเหน็ 

เหมาะสมมาก เหมาะสมมากที่สดุ 

คษ452 เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมมากที่สดุ 

คพ111 เหมาะสมมากที่สดุ 

 

เหมาะสมมาก เหมาะสมมากที่สดุ 
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ผูท้รงคุณวุฒิ 

หวัขอ้ 

 

รศ. ดร. สมวงษ ์แปลงประสพโชค 

 

อ.ธนูชยั ภูอุดม 

 

อาจารย ์ดร. สุธินนัท ์บุญพฒันาภรณ ์ 

 

วิชาเอกเลือก 

วทศ303 เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก เหมาะสมมากที่สดุ 

คณ102 เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมมากที่สดุ 

คณ212 เหมาะสมปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ น่าจะช่ือวิชาแคลคูลัส 3 

เหมาะสมมาก เหมาะสมมากที่สดุ 

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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ผูท้รงคุณวุฒิ 

หวัขอ้ 

 

รศ. ดร. สมวงษ ์แปลงประสพโชค 

 

อ.ธนูชยั ภูอุดม 

 

อาจารย ์ดร. สุธินนัท ์บุญพฒันาภรณ ์ 

 

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

ก  าหนดให้เรียน นิสติ

ควรเลือกเรียนรายวิชา

ต่อไปนี้ เป็น 5 อนัดบั

แรก 

MA251 

SCI303 

ST261 

MA342 

ST364 

SCI303 

MA212 

MA311 

MA342 

    MA432 

MA251 

MA342 

SCI303 

MA102 

 

จุดเด่นของหลักสตูร เนื้อหาแน่นด ี - - 

จุดที่ควรพัฒนา การน าความรู้ไปใช้สอน และ

การบูรณาการความรู้ไปใช้ในชวีติ

จริง 

- - 

สถานการณภ์ายนอก 

หรือการพัฒนาในเรื่อง

ใดที่จ าเป็นต้องน ามา

พิจารณาในการ

ปรับปรงุหลักสตูร 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโนโลยี

ต้องตามให้ทนั 

- - 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1. ท าอย่างไรที่ผู้สอนแต่ละวิชา

จะตระหนักว่าผู้เรียนจะน า

เรื่องใดไปใช้ประกอบวิชาชพี 

(จะน าเนื้อหานั้นๆไปใช้สอน

- - 
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ผูท้รงคุณวุฒิ 

หวัขอ้ 

 

รศ. ดร. สมวงษ ์แปลงประสพโชค 

 

อ.ธนูชยั ภูอุดม 

 

อาจารย ์ดร. สุธินนัท ์บุญพฒันาภรณ ์ 

 

นักเรียนอย่างไร) 

2. น่าจะพิจารณา mapping ว่า

ควรจะเพ่ิมมาทางสายครดู้วย 

ผู้สอนควรจะท าอะไรได้บ้างที่

จะท าให้ผู้เรียนมคีวามรู้ดี

และสอนได้ด้วยโดยเชื่อมโยง

กบัความเป็นคร ู
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลักสตูร  
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       รายงานการประเมินหลกัสูตร  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิและมรีะดบัคุณภาพอยู่ใน

ระดบัด ี(3.67 คะแนน) ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสตูร 6 องคป์ระกอบ (11 ตวับ่งชี้ )  

มจี านวน 1 องคป์ระกอบ อยู่ในระดบัดมีาก (องคป์ระกอบที่ 2 )  

และมจี านวน 4 องคป์ระกอบ อยู่ในระดบัด ี (องคป์ระกอบที่ 3, 4 , 5, 6 )  

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที่ 1 ผ่าน  

องคป์ระกอบที่ 2 4.42 ดีมาก (2 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 3 3.33 ดี (3 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 4 3.63 ดี (3 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 6 4.00 ดี (1 ตวับ่งชี้) 

เฉลีย่รวมทุกตวับง่ช้ี 

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.67 ดี (13 ตวับ่งชี้ ) 

 

ขอ้เสนอแนะเร่งด่วน 

การเข้าสู่ต าแหน่งวชิาการที่สงูขึ้นของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณผีลการด าเนนิงาน “ไม่

ผ่าน”) 

1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

ผ่าน  

2 มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา / สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

ผ่าน  

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน แต่การด าเนนิการยังไม่สมบูรณ ์มี

เฉพาะการทวนเกรดจากภายใน

สาขาฯเท่านั้น 

7 มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ 

การประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนนิงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

  

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชพี 

อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ผ่าน  

11 ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย / บณัฑติใหม่ที่มต่ีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

12 ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

รวมตวับ่งช้ีในปีนี้    11    ตวับ่งช้ี 

จ านวนตวับ่งชีในปีนี้ ท่ีด าเนินการผ่าน  11     ตวับ่งช้ี 

รอ้ยละของตวับ่งช้ีทั้งหมดในปีนี้  100 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร ์(5 ปี)  มีการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว ้
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 

องค ์

ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 

ผ่าน 

จ านวน 

ตวับ่งช้ี 

I P O 

คะแนน 

เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดี

มาก 

1 ผ่านการประเมิน  

2 

ค
ะแ
น
น
เฉ
ลี่
ย
ข
อ
งท
ุก
ต
ัวบ่
งชี้
ใน

 

อ
งค
์ป
ระ
ก
อ
บ
ท
ี่  2
 -
 6

 

2 - - 

4.03, 

4.81 

(2.1,2.2) 

4.42 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 

4,3,3 

(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 

3,3.89,4 

(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.63 ระดับคุณภาพดี 

5 4 

3 

(5.1) 

3,3,5 

(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 

4 

(6.1) 

- 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2 3.67 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน      
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) สกุญัญา  หะยีสาและ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   Sukanya Hajisalah 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์  

ทีท่ างาน      ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-6495000 ต่อ 18623 

E-mail       sukanyah@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร 2542 

กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

แคลคูลัส เรขาคณิต เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

การจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ที่เสริมสร้างการคิดเชิงความสมัพันธ ์ 

การท าโครงงานและการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ศิรัชชรินทร์ ยศสวรินทร์, รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์, เสริมศรี ไทยแท้, และสกุญัญา หะยีสาและ, กิจกรรมการ 

         เรียนการสอนทีเ่สริมสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชิงคณิตศาสตรเ์พือ่แกปั้ญหาทาง       

         คณิตศาสตรที์เ่กีย่วขอ้งกบัพีชคณิต ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4, วารสารวิทยาศาสตร์   

           มศว, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2560), หน้า 249-264. 

mailto:sukanyah@swu.ac.th
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รัตนา เครือวัลย์, รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์, สกุญัญา หะยีสาและ, และญานิน กองทพิย์, กิจกรรมการเรียน  

             การสอนทีเ่สริมสรา้งความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่งการประยกุต์ของ 

             ฟังกช์นัตรีโกณมิติ ส าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว,  

             ปีที่ 33, ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2560), หน้า 265-278. 

เปรียบฟ้า ด้วงนุ่ม, สกุญัญา  หะยีสาและ,  พิศุทธวรรณ ศรีภิรมณ์ สริินิลกุล, และสริิ สริินิลกุล,   

     การศึกษาความสามารถในการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษา โดยใชแ้นวคิด เรือ่ง พาราโบลา  

     ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5,  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,  ปีที่ 28,  

     ฉบับที่ 3 (กนัยายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2560), หน้า 239-251. 

เสฎฐวุฒิ เพง็เจริญ, สกุญัญา หะยีสาและ, พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สริินิลกุล, และเอนก จันทรจรูญ,  

    การศึกษาความสามารถในการพิสจูนท์างเรขาคณิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3  

    ทีผ่่านกระบวนการการจดัการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวนเรือ่งวงกลม. วารสารครุศาสตร์ 

    อุตสาหกรรม,  ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561), หน้า 87-94. 

ปฏญิญา ศรีพงษ์พิจิตร, สกุัญญา หะยีสาและ, และกาญจนา พานิชการ, การศึกษาความสามารถในการคิด   

       อย่างมีวจิารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ทีผ่่านการจดัการเรียนรูแ้บบสืบสวน   

      สอบสวน เรือ่ง ความน่าจะเป็น. วารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม,  ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคม- 

      เมษายน 2561), หน้า 78-86. 

มินตรา เภาพูล, ขวัญ  เพียซ้าย, ชุติวรรณ เพญ็เพียร, สกุัญญา หะยีสาและ และเอนก จันทรจรูญ,

การศึกษาความสามารถในการใหเ้หตผุล เรือ่ง ล าดบั โดยใชก้ารจดัการเรียนรูที้เ่ชือ่มโยงกบั

สถานการณจ์ริงร่วมกบัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4, วารสาร  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2561),               

หน้า 83 - 92. 

วีริศ กติติวรากูล, ขวัญ  เพียซ้าย, สกุญัญา หะยีสาและ และเอนก จันทรจรูญ, การศึกษาความรูเ้ชิงมโน

ทศันแ์ละความสามารถในการพิสจูน ์เรือ่ง วงกลม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั 

การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการสรา้งขอ้ความคาดการณแ์ละพิสจูน์ร่วมกบัโปรแกรม 

GeoGebra,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม      

พ.ศ. 2562), หน้า 67 - 74. 

นันทชัพร ทาเกตุ, สกุญัญา หะยีสาและ เอนก จันทรจรูญ และกาญจนา พานิชการ,  การศึกษา

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์เรือ่ง อัตราส่วนและรอ้ยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 

ทีไ่ดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวน,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2562), หน้า 84 - 92. 

ศราวุฒ เพชรอนิทร์, ชิรา ล าดวนหอม, ขวัญ เพียซ้าย, เอนก จันทรจรูญ, สกุญัญา หะยีสาและ และวิศรุต 

โพธิ์อ้น, การศึกษาผลการเรียนรู ้เรือ่ง คณิตศาสตรเ์ชิงการจดั (Combinatorics) ของนกัเรียน
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ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ทีใ่ชก้ารจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวสิต์, วารสารครุศาสตร์

อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2562), หน้า 101 - 109. 

พีรดา วิชามุข, สายัณห์ โสธะโร และสกุญัญา หะยีสาและ, การศึกษาผลสมัฤทธ์ิเรือ่งการแกโ้จทยปั์ญหา

อัตราส่วนและรอ้ยละดว้ยวธีิการสอนปกติควบคู่กบัวธีิบารโ์มเดล ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที ่2, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม พ.ศ. 

2562), หน้า 110 - 117. 

ปรางฉัตร รัตโนสถ, สกุญัญา หะยีสาและ, ขวัญ เพียซ้าย, เอนก จันทรจรูญ และกาญจนา พานิชการ, 

การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง สมการเชิงอนุพนัธโ์ดยใชก้าร

จดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ส าหรบันิสิตปริญญาตรี สาขาวชิาคณิตศาสตร์, วารสารครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3 (กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562), หน้า 125 - 

134. 

ธรีเชษฐ์ เรืองสขุอนันต์, รุ่งฟ้า จันทจ์ารุภรณ์ และสกุญัญา หะยีสาและ, การศึกษาสภาพการเรียนการสอน  

           คณิตศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์ทางเรขาคณิตระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้,  

           วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร,ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2562,          

           หน้า 176-202 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

สกุญัญา หะยีสาและ, และเอนก จันทรจรูญ, ทฤษฎีบทเมเนเลอัสและทฤษฎีบทเชวากบับทบาทของ         

            การพิสจูน์, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2560; 33(1). 

พีรดา วิชามุข,  สายัณห์ โสธะโร และสกุญัญา หะยีสาและ, การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่ง

การแกโ้จทยปั์ญหาอัตราส่วนและรอ้ยละ ทีแ่สดงวธีิท าแบบปกติกบัวธีิบารโ์มเดล โดยการสอน

ปกติควบคู่กบัการสอนบารโ์มเดล ส าหรบันกัเรยันชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 , รายงานสบืเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 11 (The 11th National Science 

Research Conference) (วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562), หน้า 1022-1030 

นันทชัพร ทาเกตุ, สกุญัญา หะยีสาและ, เอนก จันทรจรูญ และขวัญ เพียซ้าย, การศึกษาผลการเรียนรู ้

คณิตศาสตร ์เรือ่ง อัตราส่วนและรอ้ยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดั

กิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวน ,รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

“วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 11 (The 11th National Science Research Conference) (วันที่ 

23-24 พฤษภาคม 2562), หน้า 298 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 
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4. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนทีร่บัผดิชอบของหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

รหสัวิชา ชื่อวิชา 

คณ111 คณิตศาสตร์ 1 

คณ112 คณิตศาสตร์ 2 

คณ301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณ302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณ331 ส ารวจเรขาคณิต 

คณ432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์ 

คณ481 โครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครู 

คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศึกษา 

คษ471 บูรณาการวิธวิีทยาส าหรับครูคณิตศาสตร์ 

ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรอื่น 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คณ114 คณิตศาสตร์ทั่วไป 

คณ115 แคลคูลัส 1 

คณ530 เรขาคณิตส าหรับครู 

คณ831 สมัมนาเรขาคณิต 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การศึกษาความสามารถในการฝึกสอนวิชา

คณิตศาสตร์ที่เน้นทกัษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ในรายวิชา คษ471 ของ

นิสติระดับปริญญาตรี กศ.บ.

(คณิตศาสตร์) ที่ผ่านการฝึกจัดกจิกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์ 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ของนิสติในการจัดค่าย

คณิตศาสตร์ 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

กจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่

เสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและ  

การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2563 หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เอนก จันทรจรูญ  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   Anek  Janjaroon  

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์  

ทีท่ างาน      ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-6495000 ต่อ 18622 

E-mail       anek@g.swu.ac.th  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ 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. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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 เพง็เจริญ, สกุญัญา หะยีสาและ, พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สริินิลกุล, และเอนก จันทรจรูญ, การศึก

ความสามารถในการพิสจูนท์างเรขาคณิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ทีผ่่านกระบวนการ

การจดัการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวนเรือ่งวงกลม, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม,  ปีที่ 17, 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561), หน้า 87-94. 
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มินตรา เภาพูล, ขวัญ  เพียซ้าย, ชุติวรรณ เพญ็เพียร, สกุัญญา หะยีสาและ และเอนก จันทรจรูญ, 

การศึกษาความสามารถในการใหเ้หตผุล เรือ่ง ล าดบั โดยใชก้ารจดัการเรียนรูที้เ่ชือ่มโยงกบั

สถานการณจ์ริงร่วมกบัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4, วารสารครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2561), หน้า 83 - 92. 

วีริศ กติติวรากูล, ขวัญ  เพียซ้าย, สกุญัญา หะยีสาและ และเอนก จันทรจรูญ, การศึกษาความรูเ้ชิงมโน

ทศันแ์ละความสามารถในการพิสจูน ์เรือ่ง วงกลม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการ

จดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการสรา้งขอ้ความคาดการณ์และพิสจูนร่์วมกบัโปรแกรม GeoGebra,

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562), หน้า 

67 - 74. 

นันทชัพร ทาเกตุ, สกุญัญา หะยีสาและ เอนก จันทรจรูญ และกาญจนา พานิชการ,  การศึกษา

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์เรือ่ง อัตราส่วนและรอ้ยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ที่

ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวน,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2562), หน้า 84 - 92. 

นันทชัพร ทาเกตุ, สกุญัญา หะยีสาและ, เอนก จันทรจรูญ และขวัญ เพียซ้าย, การศึกษาผลการเรียนรู ้

คณิตศาสตร ์เรือ่ง อัตราส่วนและรอ้ยละ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดั

กิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวน ,The 11th national science research conference 

(วันที่ 23-24 พ.ค. 2562), หน้า 298 

ศราวุฒ เพชรอนิทร์, ชิรา ล าดวนหอม, ขวัญ เพียซ้าย, เอนก จันทรจรูญ, สกุญัญา หะยีสาและ และวิศรุต 

โพธิ์อ้น, การศึกษาผลการเรียนรู ้เรือ่ง คณิตศาสตรเ์ชิงการจดั (Combinatorics) ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ทีใ่ชก้ารจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวสิต์, วารสารครุศาสตร์

อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2562), หน้า 101 - 109. 

ปรางฉัตร รัตโนสถ, สกุญัญา หะยีสาและ, ขวัญ เพียซ้าย, เอนก จันทรจรูญ และกาญจนา พานิชการ, 

การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง สมการเชิงอนุพนัธโ์ดยใชก้าร

จดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ส าหรบันิสิตปริญญาตรี สาขาวชิาคณิตศาสตร์, วารสารครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3 (กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562), หน้า 125 - 

134. 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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. 

สกุญัญา หะยีสาและ, และเอนก จันทรจรูญ, ทฤษฎีบทเมเนเลอัสและทฤษฎีบทเชวากบับทบาทของ         

       การพิสจูน์, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2560; 33(1). 
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กนกวรรณ จันทร์ลาม, เอนก จันทรจรูญ, ขวัญ เพียซ้าย และชิรา ลาดวนหอม, การศึกษาลกัษณะ

โครงสรา้งทางความคิดเรือ่งเศษส่วนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5, รายงานสบืเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 7 ประจาปี 2561, หน้า 220 - 232. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

ปกรณ์ พลาหาญ และเอนก จันทรจรูญ. (2561). คณิตศาสตร์ส าหรับผู้ไม่เก่งคณิตศาสตร์:   

        แคลคูลัสเชิงอนุพันธ.์ กรุงเทพฯ: ชมรมเดก็. 

4. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนทีร่บัผดิชอบหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

รหสัวิชา รายวิชา 

คณ111 คณิตศาสตร์ 1 

คณ112 คณิตศาสตร์ 2 

คณ222 ทฤษฎีจ านวน 

คณ331 ส ารวจเรขาคณิต 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์ 

คณ481 โครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครู 

คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศึกษา 

ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรอื่น 

รหสัวิชา รายวิชา 

คณ114 คณิตศาสตร์ทั่วไป 

คณ115 แคลคูลัส 1 

คณ116 แคลคูลัส 2 

คณ215 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 

คณ530 เรขาคณิตส าหรับครู 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ธรีศักด์ิ  ฉลาดการณ์  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   Teerasak Chaladgarn 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์  

ทีท่ างาน      ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-6495000 ต่อ 18054 

E-mail       teerasak@g.swu.ac.th  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ปร.ด. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 แคลคูลัส, Mathematical modeling 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Chaladgarn T, Yooyuanyong S. Mathematical model of magnetometric resistivity sounding for   

     a conductive host with a bulge overburden. Applied Mathematical Sciences 2013; 7: 335-  

     348. 

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, ธรีศักด์ิ ฉลาดการณ์. 2561. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่ง 

       ความสมัพนัธแ์ละฟังกช์นั โดยใชเ้ครือ่งค านวณเชิงกราฟส าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา. วารสาร   

       ครุศาสตร์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 17(2): 143-150. 

mailto:teerasak@g.swu.ac.th
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนทีร่บัผดิชอบหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คณ111 คณิตศาสตร์  1 

คณ102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1 

คณ103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2 

คณ211 สมการเชิงอนุพันธ ์

คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศึกษา 

คณ381 คณิตศาสตร์กบัการประมวลผลเชิงสญัลักษณ์ 

คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา 

ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรอื่น 

รหสัวิชา รายวิชา 

คณ115 แคลคูลัส 1 

คณ116 แคลคูลัส 2 

คษ552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ปัญญวัฒน์  หาอาษา  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)      Panyawat  Haarsa 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน      ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-6495000 ต่อ 18051 

E-mail       chaiwichith@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ 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. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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. 845-    

    848, 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. 

mailto:chaiwichith@g.swu.ac.th
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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. 523- 

          527, 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 2 x + qm 2 y = pm 2 n 3 by 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  
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  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

- 

2. ต ารา/หนงัสือ 

- 

4. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนทีร่บัผดิชอบหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

คณ111 คณิตศาสตร์  1 

คณ112 คณิตศาสตร์ 2 

คณ211 สมการเชิงอนุพันธ ์

คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบ้ืองต้น 

คณ312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น 

ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตรอื่น 

รหสัวิชา รายวิชา 

คณ114 คณิตศาสตร์ทั่วไป 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการ

ตอบสนองของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อกลุ่ม

แร่ธาตุที่น าไฟฟ้าและมีรูปร่างคล้าย

ทรงกระบอกโดยมี  สภาพน าไฟฟ้าที่มี

ลักษณะเป็นเส้นโค้งปกติ 

ทุนวิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการส ารวจ

โครงสร้างใต้พ้ืนโลกที่มีลักษณะการ

เปล่ียนแปลงเป็นแบบเส้นโค้งเบ้ลาดขวา

โดยวิธีสภาพต้านแบบแมกนิโทเมตริก 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

2557 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหลก็

ไฟฟ้าต่อสภาพโครงสร้างของดินซ่ึง

แบ่งเป็นสามช้ันโดยตัวน าไฟฟ้ามีลักษณะ

เป็นเส้นโค้งเบ้เอียงขวาในช้ันโอเวอร์เบอร์

เดิ้น 

ทุนวิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 

รอบแรก 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหลก็

ไฟฟ้าต่อสภาพโครงสร้างของดินซ่ึง

แบ่งเป็นสามช้ันโดยตัวน าไฟฟ้ามีลักษณะ

เป็นเส้นโค้งเบ้เอียงขวาในช้ันโฮสท์มีเดียม

โดยวิธกีารสร้างแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ 

ทุนวิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

2558 

รอบหลัง 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

การศึกษาผลเฉลยของสมการโวลแตร์รา

ชนิดที่หน่ึงของฟังกชั์นบัลจ์โดยการใช้การ

แปลงเอลซากี 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์  
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คร้ังที่ 1 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาโครงสร้างของดินที่มีสภาพการ

เปล่ียนแปลงเป็นแบบเส้นโค้งเบ้ลาดขวา

ของ   วิธีสภาพต้านแบบแมกนิโทเมตริก

โดยการใช้  การแปลงลาปลาซ 

ทุนวิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การตอบสนองของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อ

สภาพโครงสร้างของดินซ่ึงแบ่งเป็นสองช้ัน

โดยตัวน าไฟฟ้ามีลักษณะเป็นเส้นโค้งบัลจ์

ในช้ันโอเวอร์เบอร์เดิ้นโดยวิธกีารสร้าง

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาผลเฉลยของสมการอนิทกิรัลโวล

เทอร์ราชนิดที่สองของฟังกชั์นบัลจ์โดยวิธี

แยกอโดเมียน 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์  

 

2561 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การศึกษาผลเฉลยของสมการอนิทกิรัลโวล

เทอร์ราชนิดที่สองของฟังกชั์นบัลจ์โดย   

วิธปีรับปรุงการแยก 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2562 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

วิธสีมาชิกจ ากดัส าหรับสนามแม่เหลก็ที่

ตอบสนองจากพ้ืนดินที่มีสภาพน าไฟฟ้า

แบบนูน 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์  

2562 ผู้ร่วมวิจัย 

การศึกษาผลเฉลยของสมการอนิทโิกรเชิง 

อนุพันธโ์วลเทอร์ราอนัดับสองโดยใช้

อนุกรมเทย์เลอร์ดัดแปลง 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์  

 

2562 ผู้ร่วมวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

    การศึกษาผลเฉลยของสมการอนิทโิกรเชิง    

    อนุพันธเ์ฟรดโฮล์มโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์       
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ทุนวิจัยเงินรายได้
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รหสัวิชา รายวิชา 

วทศ303 ภาษาองักฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

คษ202 ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 

คณ111 คณิตศาสตร์ 1 

คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศึกษา 

ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4 

 



174 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรอื่น 

รหสัวิชา รายวิชา 

คณ114 คณิตศาสตร์ทั่วไป 

คณ115 แคลคูลัส 1 

คณ116 แคลคูลัส 2 

คณ221 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ความเป็นเชิงระนาบของกราฟกระโดด-k ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์  

2558 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

การให้สวิีถีแท้ในกราฟ  ทุนวิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

กราฟที่มีจ านวนพรอพเพอร์คอนเนค็ชันสงู ทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2559 หัวหน้า

โครงการวิจัย 

เซตจีโอเดทคิของกราฟ ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะวิทยาศาสตร์  

2561 หัวหน้า

โครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ   

ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรงุหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

1. ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสตูร   

  

โครงสร้างหลักสตูร หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                       

    ไม่น้อยกว่า 
30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                                       

    ไม่น้อยกว่า 
130 102 

2.1  กลุ่มวิชาชีพครู  51 40 

         2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 49 ปรับออก 

 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 2 ปรับออก 

2.2  กลุ่มวิชาเอก  79 41 

         2.2.1  วิชาเอก 68 ปรับออก 

1) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ปรับออก 

2) วิชาเอกบังคับ  55 ปรับออก 

3)  วิชาเอกเลือก 9 ปรับออก 

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 7 ปรับออก 

  2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 4 ปรับออก 

  2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก  - 21 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                         

    ไม่น้อยกว่า 
6 6 

รวมไม่น้อยกว่า 166 138 
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2. รายละเอยีดการปรับปรุง 

     2.1 รายละเอียดในการปรับปรุงวิชาชีพครู 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบโครงสร้างระหว่างหลักสตูรปรับปรุง 2560  และหลักสตูรปรับปรุง 2562 

 

โครงสรา้งหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 โครงสรา้งหลกัสูตรปรบปรุง พ.ศ. 2562  

กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 นก กลุ่มวิชาชีพครู  40 นก   

วชิาชีพครูบงัคบั 49 นก วชิาชีพครูบงัคบั 40 นก  

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3 นก ปรับออก  

ศษ 201 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก ปรับออก  

ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 3 นก ปรับออก  

ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศกึษา 3 นก ปรับออก  

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3 นก ปรับออก  

ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 

                สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศกึษา 

3 นก ปรับออก  

ศษ 321 วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 3 นก ปรับออก  

ศษ 331 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 นก ปรับออก  

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครรูะหว่างเรียน 1 3 นก ปรับออก  

ศษ 351  การวัดและประเมินผลทางการศกึษา 3 นก ปรับออก  

ศษ 461   การประกนัคุณภาพและการจัดการการศกึษา 3 นก ปรับออก  

ศษ 471  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3 นก ปรับออก  

ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครรูะหว่างเรียน 2 3 นก ปรับออก  

ศษ 591  การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู1 6 นก ปรับออก  

ศษ 592  การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6 นก ปรับออก  

-  ศษ101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู 2 นก 

-  ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพคร ู 3 นก 

-  ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศกึษาและชุมชน 2 นก 

-  ศษ141 จิตวิทยาส าหรับครู 3 นก 

-  ศษ161 การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศกึษา 2 นก 

-  ศษ191 การปฎิบตัิการสอน 1   2 นก 

-  ศษ201 ภาษาไทยส าหรับคร ู 2 นก 

-  ศษ231 การพัฒนาหลักสตูร 3 นก 

-  ศษ232 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 นก 

-  ศษ251 การวดัและประเมินทางการศกึษาและการเรียนรู้ 2 นก 

-  ศษ291 การปฎิบัติการสอน 2   2 นก 

-  ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครมูืออาชีพ 2 นก 

-  ศษ371 การวิจยัและนวัตกรรมการเรียนรู้   2 นก 

-  ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาและการเรียนรู้  2 นก 

-  ศษ391 การปฎิบัติการสอน 3 2 นก 

-  ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4 6 นก 

วชิาชพีครูเลือก      ไม่นอ้ยกวา่    2  นก. ปรับออก  

ศษ 212 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 นก ปรับออก  

ศษ 231  หลักการอุดมศกึษา 2 นก ปรับออก  

-  ปรับออก  
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โครงสรา้งหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 โครงสรา้งหลกัสูตรปรบปรุง พ.ศ. 2562  

ศษ 311 จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคม 

                และการเมือง 

2 นก ปรับออก  

ศษ 312 การต่อรองกบัวฒันธรรมการบริโภค 2 นก ปรับออก  

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 2 นก ปรับออก  

ศษ 314 การพัฒนาทกัษะการคิดระดับสงู 2 นก ปรับออก  

ศษ 322 การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 2 นก ปรับออก  

ศษ 332 การศกึษาพิเศษ 2 นก ปรับออก  

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศยั 2 นก ปรับออก  

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2 นก ปรับออก  

ศษ 335 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2 นก ปรับออก  

ศษ 336 การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย 2 นก ปรับออก  

ศษ 337 การมัธยมศกึษา 2 นก ปรับออก  

ศษ 338 หลัการอาชีวศกึษา 2 นก ปรับออก  

ศษ 342  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคณุค่าแห่งตน 2 นก ปรับออก  

ศษ 361 การประกนัคุณภาพการศกึษา 2 นก ปรับออก  

ศษ 362 การศกึษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 2 นก ปรับออก  

ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศกึษา 2 นก ปรับออก  

ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 นก ปรับออก  

ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

                การเรียนรู้ 

2 นก ปรับออก  

ศษ 452     การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น 2 นก ปรับออก  

ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 2 นก ปรับออก  

ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2 นก ปรับออก  
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2. รายละเอยีดในการปรับปรุงวิชาชีพครู 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบค าอธบิายรายวิชาชีพครูระหว่างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

วิชาชีพครบูงัคบั 

ศษ111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                                                         3(2-2-5) 

ED111   Consciousness and Ethics for Teaching Profession 

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของคร ู

คุณลักษณะของครทูี่ดี หลักธรรมาภิบาล ความซ่ือสตัย์สจุริต และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวิชาชีพคร ูกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพคร ูการจัดการความรู้

เกี่ยวกบัวิชาชีพคร ูการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความ

เป็นครู การฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสติครู

และผู้ ส่งเสริมการเรียนรู้  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา การสร้าง

จิตส านึกและทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพคร ูฟังการเสวนาจากครตู้นแบบและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือสร้างแรงบันดาล

ใจในการเป็นครเูพ่ือการปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสยีสละให้สงัคม 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ201  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้       3(2-2-5) 

ED201  English Skills for Learning Development 

 ศกึษาและฝึกปฏบิัติการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์

อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ 

ขยายความ การอภปิราย การแสดงความคิดเหน็ การน าเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดใน

ที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้  เร่ืองราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้ง

ภาษาพูด และภาษาเขียน 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ 202    ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับคร ู       3(2-2-5)  

ED 202     Thai Language and Thai Culture for Teacher 

 ศกึษา วิเคราะห์และฝึกปฏบิัติการใช้ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่

สอดคล้องกบัวิชาชีพครู สงัคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่

ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษา

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ การบันทกึ การอธิบาย การอภิปราย การน าเสนอผลงาน การรายงาน 

และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการ

เรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชา และสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมประสทิธิภาพในการจัดการเรียนรู้  

และเสริมสร้างความสมัพันธอ์นัดีในการอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในวิชาชีพครแูละสงัคม 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ211  กระบวนทศัน์ทางการศกึษา                                                        3(2-2-5) 

ED211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซ่ึงเช่ือมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญา

การศกึษาในแต่ละยุคสมัย ซ่ึงแบ่งยุคสมัยตามการเปล่ียนแปลงของทศันะในการมองโลกและมองชีวิต 

การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา 

หลักการและระบบการจัดการศกึษา ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกนัของการศกึษา ศาสนา เศรษฐกจิ สงัคม 

วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้ นเพ่ือก ากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย 

ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปรับเปล่ียนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทาง

การศกึษาที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธท์างการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงกระบวนทศัน์ในการพัฒนาสถานศกึษาไปสู่การเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 

ศษ241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับคร ู                                   3(2-2-5) 

ED241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศกึษาเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเน่ืองกันทั้งทางจิต 

ทางสมอง เน้นในความสมัพันธร์ะหว่างจิต-สมอง ความสมัพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้

ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจน

การให้การปรึกษาเกี่ยวกบัระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการ

เรียนรู้  องค์ประกอบของการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  ทฤษฎีการ

เรียนรู้  ทกัษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สขุภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์

อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา 

โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศกึษาและวิชาเอก 

 

 

 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  

  และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศกึษา          3(2-2-5)  

ED481  Design and Development of Media, Innovation and  

  Information Technology  for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ   การ

ประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเรจ็รูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและ

ประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้

และเครือข่ายการเรียนรู้  การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอน

ให้เหมาะสมกบัผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกบัการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก 

อย่างมีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ321  วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร         3(2-2-5) 

ED321  Methodologies for Curriculum Development   

        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสตูร ศกึษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ

อาชีวศกึษาและการอุดมศกึษา หลักสตูรมาตรฐานสากล หลักสตูรการศกึษาเพ่ืออาชีพ ฝึกปฏบิัติการออกแบบ

และสร้างหลักสตูรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึก

ปฏบิัติการประเมนิและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูร สามารถพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาให้มี

ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททาง

วัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถิ่น 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 

 

ศษ331  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้          3(2-2-5) 

ED331  Methodologies for Learning Management  

         ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้   รูปแบบและแนวทางทางจัดการ

เรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   ให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  ฝึก

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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ปฏบิัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

ให้เกดิการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏบิัติการจัดการช้ันเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในช้ันเรียนและการบูรณาการการ

เรียนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้  จัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศศนูย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการน าตนเองของผู้เรียน 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1        2(0-4-2)  

ED391  Teaching Practicum 1 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน 

สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  สงัเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้  ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้  การบริหารและจัดการช้ันเรียน ฝึกการตรวจ

แบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็น

รายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สงัคม ร่างกาย 

จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม  การ

เรียนรู้ ในห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและ

วิชาเอก 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ351  การวัดและประเมินผลทางการศกึษา              3(2-2-5) 

ED351 Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้  ทั้งในระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษา

กระบวนการสร้างและใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ 

และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสนิผลการเรียน การประเมิน

ตามสภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏบิัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้ม

สะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัด

และประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้

ผู้เรียนอภปิรายแลกเปล่ียนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

การปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะ

วิชาเอก ที่อยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการ

ค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่ม 

ศษ461  การประกนัคุณภาพและการจัดการการศกึษา       3(2-2-5) 

ED461  Educational Quality Assurance and Management 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศกึษา การศกึษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิด

เพื่อการปฏริปูการศกึษา การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดย

การมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถจัดการ

คุณภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัด

กจิกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกจิกรรมการเรียนรู้ได้ 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ471          การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 

ED471 Research for Learning Development 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎี พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการวิจั ย 

จรรยาบรรณนักวิจัย  แนวคิดและหลักการวิจัย  รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  การเช่ือมโยง

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้ เรียน  การออกแบบ  การวิจัย  และ

วางแผนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยใน

การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  

โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาการเรียนรู้  ใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  โดยจัดให้ผู้ เรียนได้เสนอเค้า

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ ตามความสนใจและ

น าเสนอผลงานวิจัย 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2       2(0-4-2)  

ED491  Teaching Practicum 2 

 ศึกษาทกัษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 
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หมายเหต ุ

ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน ศกึษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สงัเกตการสอน

ของเพ่ือน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครมูืออาชีพ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ591  การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู1                           6(0-18-0) 

ED591  Education Internship 1 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้ อหาความรู้ ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏบิัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้

ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้ เรียน

เป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน งาน

บริการของโรงเรียน การศกึษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสถานศกึษา น าผลการประเมิน

มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน สมัมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษา

และเพ่ือนนิสติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่างน้อย

สปัดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดท าบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ592  การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู2                          6(0-18-0) 

ED592  Education Internship 2 

                ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้ อหาความรู้ ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่

การปฏบิัติการสอน และฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศกึษาของคุรสุภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ

โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใน

ด้านการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนา

หลักสตูรสถานศกึษา งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน 

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสถานศกึษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน และการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยเน้นการปฏบิัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครู

มืออาชีพ จัดท าบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก ์

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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   ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ101    ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู                                        2(1-2-3)    

ED101   Communicative English for Teachers 

              ศกึษาและฝึกปฏบิัติการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับวิชาชีพครู ในการ

ฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน เพ่ือจับใจความส าคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ 

ขยายความ อภปิราย แสดงความคิดเหน็ น าเสนองาน และรายงานเร่ืองราวต่างๆ จากสื่อ

เชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ประยุกต์ใช้ความรู้  ทกัษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เลือกใช้และ/หรือสร้างสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                                                   3(2-2-5) 

ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers 

            ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา เกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพคร ูสมรรถนะที่ส าคัญของคร ูค่านิยมและคุณลักษณะของครทูี่ดี จิตส านึก 

จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกบัวิชาชีพคร ูกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้าง

ศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทาง

จริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ ส่งเสริมการเรียนรู้  

บทบาทของครูในฐานะผู้น าทางคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาดูงานและท าโครงการด้าน

คุณธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้  สังเคราะห์ และ

สะท้อนผลข้อมูล เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและทศันคติต่อวิชาชีพครู มีจิตส านึกสาธารณะ และ

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นคร ูตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี

ความรอบรู้  เอาใจใส่ 

 ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศกึษาและชุมชน                             2(1-2-3)                  

ED112 Community Engagement for Schools and Community 

 ศกึษา วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างผู้ปกครองและชุมชน การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศกึษา มีสมัพันธภาพที่ดีกบัผู้อื่นในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้เรียน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสื่อสารกบัชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่เข้มแขง็และมีปัญญารู้คิด ศกึษาและเข้าถึงบริบทของชุมชน 

สามารถอยู่ร่วมกนับนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการปฏบิัตกิจิกรรมที่มีความสมัพันธ ์เช่ือมโยงโรงเรียน บ้านและ

ชุมชน ด้วยกระบวนการจัดกจิกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ141  จิตวิทยาส าหรับครู                                                               3(2-2-5)                                                  

ED141  Psychology for Teachers 

            ศกึษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วง

วัย จิตวิทยาการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้  ความแตกต่างระหว่างผู้ เรียน การจูงใจ 

การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การให้ค าปรึกษา การใช้เคร่ืองมือทาง

จิตวิทยาเพ่ือการศึกษารายกรณี ฝึกปฏิบัติการประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและวิธีการทาง

จิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียนรายบุคคล   

การบริหาร การจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยตระหนักถึงศักยภาพ

ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ161 การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศกึษา                    2(1-2-3) 

ED161 Educational Quality Assurance and Administration 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา ภารกิจและสภาพงานของ

สถานศึกษา หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ

การศกึษาทั้งการประกนัคุณภาพการศกึษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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หมายเหต ุ

ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท า

แผนงานประกนัคุณภาพการศกึษา ฝึกปฎิบัติ วิเคราะห์และออกแบบการประกันคุณภาพการ

ศกึษ 

 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1                                                        2(0-4-2) 

ED191 Teaching Practicun 1 

              ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเ รียนโดยศึกษาสังเกตและวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงาน บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ

ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของครูในการท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน 

ชุมชนและ สงัคม  สงัเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้ อต่อการ

เรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ภายใต้การ

ช้ีแนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ ที่ได้จากการสังเกตเช่ือมโยงกับ

แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสงัเคราะห์และสะท้อนผล

ข้อมูล เขียนรายงานผลการสงัเกต และการสมัมนาทางการศกึษา 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ201   ภาษาไทยส าหรับคร ู                                                         2(1-2-3)                                       

ED201   Thai Language for Teachers 

             ศกึษา วิเคราะห์ ความรู้  หลักการใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพคร ู 

 การรู้ เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ 

ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารกบัผู้เรียน การพัฒนาการรู้ภาษาของผู้เรียน การพูดเพ่ือ 

โน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิจารณ์ การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ 

การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงวิชาการ 

 การฟังและมารยาทในการฟัง การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสทิธภิาพ การสื่อสาร 

อย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยโดยค านึงถึงบรรทดัฐานทางสงัคม  

และผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ231  การพัฒนาหลักสตูร                                                              3(2-2-5)                                       

ED231  Curriculum Development 

            ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสตูร ศึกษา วิเคราะห์

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 
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หลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตรระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 

ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพ

ระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลางกบับริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ เรียน 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสตูรระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษา การน าหลักสตูร

ประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การออกแบบเนื้อหาสาระและกจิกรรมการจัดการเรียนรู้  การ

เขียนหน่วยและหรือแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏบิัติการประเมินและหาประสทิธภิาพของหลักสตูร  

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ251 การวดัและประเมนิทางการศกึษาและการเรียนรู้                                  2(1-2-3)  

ED251 Educational and Learning Assessment  

              ศกึษาและประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

การวัดประเมินการเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวั ด

ประเมินการเรียนรู้  เคร่ืองมือวัดประเมินการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสตูร มาตรฐานการ

เรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้  การตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้

เพ่ือวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้  ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน และเพ่ือตัดสินผลหลังการ

เรียนรู้  รวมถึงการวิเคราะห์และน าผลการวัดประเมินระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับช้ัน

เรียนไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้  แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ตัดสนิผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวัดประเมินตาม

สภาพจริงที่บูรณาการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่างเหมาะสมและ

สร้างสรรค์ และสร้างเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการวัดประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการและผล

การเรียนรู้ 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ232 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้                                                      3(2-2-5)                                       

ED232 Methodologies for Learning Management 

              ศกึษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้  รปูแบบ วิธแีละกลวิธีการ

จัดการเรียนรู้  ประยุกต์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ฝึกออกแบบ เขียนแผน น า

แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติในช้ันเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

โดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์จริง ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น การสร้างบรรยากาศ การจัดสภาพแวดล้อม การ

บริหารจัดการช้ันเรียน การเลือกและใช้สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม

และภมูิปัญญาทั้งในและนอกสถานศกึษาโดยบูรณาการการท างานกบัการเรียนรู้และคุณธรรม

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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จริยธรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ฝึกการจัดการเรียนรู้และ

จัดการช้ันเรียนในสถานการณ์จ าลอง 

 ศษ291   การปฎิบัติการสอน 2                                                           2(0-6-0)                                                    

ED291   Teaching Practicun 2 

             ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะและงานหน้าที่ผู้ ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครู

ประจ าช้ัน งานผลิตสื่อการเรียนรู้  และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้   ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา 

เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้ เรียนโดยตระหนักถึงสขุภาวะของผู้ เรียนเป็น

รายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์

นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี

จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนา

ทางการศกึษา 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ331   การจัดการเรียนรู้ของครมูืออาชีพ                                      2(1-2-3)                                     

ED331   Learning Management of Professional Teachers  

             ศกึษา วิเคราะห์ หลักการและรปูแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสาน

ความรู้  เนื้อหา ศลิป์และศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในสถานการณ์จริง น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้  แนวทางการด าเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ ฝึก

ปฏบิัติการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี 

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรปูแบบ วิธ ีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกบัจุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 รอบรู้  มีทกัษะชีวิต มีปัญญารู้คิด และเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ฝึกปฏบิัติการ

จัดการเรียนรู้และอภปิรายสะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสทิธภิาพการ

จัดการเรียนรู้ 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ381    สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาและการเรียนรู้                            2(1-2-3)                    

ED381     Media Technology for Education and Learning  

               ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อ 

เทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลท

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ฟอร์ม พลเมืองดิจิทัล เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้  

การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ     ให้เหมาะสมกับเนื้ อหาสาระ 

กจิกรรมการเรียนรู้  การประเมินผล และกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อการ

เรียนรู้  รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้ โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฏหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทลั ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้  การท างาน การประชุม รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี

ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ  การรู้ เท่าทนัสื่อ ตระหนักถึงการ

ละเมิดลิขสทิธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ371    การวิจยัและนวัตกรรมการเรียนรู้                                            2(1-2-3)                                         

ED371    Research and Innovation for Learning 

              ศกึษา วิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 

แนวคิดและหลักการวิจัย การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน รูปแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย และการออกแบบการวิจัย ที่สามารถเช่ือมโยงกระบวนการวิจัยกับการ

จัดการเรียนรู้ เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนในระดับบุคคลและช้ันเรียน  การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้

จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้  

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

 ศษ391   การปฎิบัติการสอน 3                                                          2(0-6-0)                                                      

ED391   Teaching Practicun 3 

             ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้  การวางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสตูร ศลิป์และศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการ

วัดประเมินผลการเรียนรู้  การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการช้ันเรียน และ

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสขุและความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะน า

ดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครพ่ีูเล้ียง การสงัเคราะห์ข้อมูลความรู้  บันทกึและสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสมัมนาทาง

การศกึษา 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

 ศษ491   การปฎิบัติการสอน 4                                                         6(0-18-0)                                                      

ED491   Teaching Practicun 4 

             ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้

เนื้อหาวิชา หลักสตูร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

มีปัญญารู้ คิดและมีความเป็นนวัตกร ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และสร้าง

นวัตกรรม มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกบัชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทกัษะต่อการเปล่ียนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด าเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง และการ

สมัมนาทางการศกึษา 

 ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

วิชาชีพครเูลือก 

ศษ212  ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน              2(1-2-3) 

ED212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรม

พัฒนาผู้ เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา

ผู้ เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้รู้ จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนด

เป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกจิกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็น

ผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และ

ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและ

ผู้สอน 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ231  หลักการอุดมศกึษา              2(1-2-3) 

ED231  Principles of Higher Education 

       ศกึษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่ส าคัญของการ

อุดมศึกษา การจัดโครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของระบบการศกึษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้

ผู้เรียนได้เสนอรปูแบบระบบการศกึษาระดับอุดมศกึษาที่จ าเป็นเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในอนาคต 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ศษ311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง      2(1-2-3) 

ED311  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสงัคมและการเมือง  การตระหนักถึง

บทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  

ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม

กจิกรรมทางสงัคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสงัคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความ

เท่าเทยีมกนัของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสงัคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค                                                 2(1-2-3) 

ED312  Negotiation and Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อ

การบริโภคในสงัคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้ เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 

เพื่อให้เกดิการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจก

และสังคม เพ่ือน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้   

สร้างกระบวนการเรียนรู้  และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้ เท่าทนั มีสติ และใช้ปัญญา 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ313  งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน            2(1-2-3) 

ED313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศกึษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบังานอาสาสมัครและกิจกรรม

เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศกึษาในงานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ314  การพัฒนาทกัษะการคิดระดับสงู                2(1-2-3) 

ED314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศกึษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสงู การประเมิน

ทกัษะความคิดระดับสงูเบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธใ์นการใช้ทกัษะความคิดระดับสงูกับการเรียน

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 



193 

 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

การสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์

ทางความคิด เกี่ยวกบัความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธใ์นการแก้ปัญหา 

 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ322  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น            2(1-2-3) 

ED322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์

หลักสตูร ปรับปรงุและพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททาง

วัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 

เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลางกับความ

ต้องการของชุมชน 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ332  การศกึษาพิเศษ          2(1-2-3) 

ED332  Special Education     

  ศกึษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศกึษาพิเศษในประเทศไทย 

เรียนรู้ เกี่ยวกบัเดก็ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาท ิบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเหน็ 

บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

การเคล่ือนไหว และสขุภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคล

ที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทสิติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศกึษา

ลักษณะ ความสามารถ และข้อจ ากดัของเดก็กลุ่มดังกล่าว โดยการสงัเกต คดัแยก หรือการเสาะหา 

และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศกึษาเกี่ยวกบัจิตวทิยาส าหรับเดก็พิเศษ ตลอดจนการจัดการศกึษา

พิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสตูร การท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศยั              2(1-2-3) 

ED333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการ

เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การ

พัฒนารปูแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้ง

เมืองและชนบท   การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบ

และตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือ

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ปฏบิัติงานจริงในชุมชน 

ศษ334  การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ                2(1-2-3) 

ED334  Public Concern-Based Learning 

      ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) 

รวมทั้งองค์ความรู้และความสมัพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติ

ของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของ

สาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน

กระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสงัคมได้รู้ เท่า

ทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการ

บริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงาน

และฝึกปฏบิัติ การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศกึษา/ชุมชนร่วมด้วย 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ335  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน    2(1-2-3) 

ED335  Learner Creativity Development  

 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด

สร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้ เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  และ

การน าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ336 การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย                                                           2(1-2-3)  

ED336  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเล้ียงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาท

ของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรม

จริยธรรมที่ดีส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการ

อบรมเล้ียงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ 

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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ศษ337   การมัธยมศกึษา                                                                         2(1-2-3)  

ED337  Secondary Education   

        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่ งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ

ประเมินผล ศกึษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนมัธยมศกึษา 

 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ338     หลักการอาชีวศกึษา                                                                     2(2-0-4) 

ED338      Principles of Vocational Education 

      ศกึษาเกี่ยวกบัปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  

ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของ

การจัดอาชีวศกึษาในประเทศไทย ความสมัพันธข์องอาชีวศกึษากบัการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสงัคม 

บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษา

ระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศกึษา 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ341  การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน     2(1-2-3) 

ED341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้ จักและเข้าใจ

ธรรมชาติของผู้ เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะ

แนว สร้าง     การเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้ เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน 

สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น สามารถส่งเสริมความถนัดและความ

สนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกจิของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคร ูรวมถึงการจัด

โครงการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้ แต่ละระดับ

การศกึษาและวิชาเอก 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ศษ361  การประกนัคุณภาพการศกึษา                                    2(1-2-3) 

ED361  Quality Assurance in Education 

 ศกึษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา บนฐานคิด

เพื่อการปฏริปูการศกึษา การพัฒนาบคุลากรทางการศกึษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนา

ระบบและกลไกทางการศกึษา โดยมุ่งเน้นการประกนัคุณภาพ การศกึษาเพ่ือพัฒนา 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ362  การศกึษาและการพัฒนาชุมชน                                 2(1-2-3) 

ED362  Education and Community Development 

 ศกึษาหลักการ และวิธกีารของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส  าคัญๆ ในการ

พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ

บุคลากรทางการศกึษาต่องานพัฒนาชุมชน 

 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ371  สถิติเบื้องต้นทางการศกึษา                                       2(1-2-3) 

ED371  Introduction to Statistics in Education 

 ศกึษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัสถิติ สถติิบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิตอ้ิางองิ การ

ประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างหน่ึงกลุ่ม และ

มากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถติไิด้เหมาะสมกบัปัญหาวจิัย ฝึกปฏบิตัิการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู

ในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรปุผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                     2(1-2-3)  

ED381  Occupations and Technology 

 ศกึษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธกีารพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้  ความ

เข้าใจ มีทกัษะพ้ืนฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผน

โรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หลักการใช้โรงฝึกงานเพ่ือการ

สอน     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผงัโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

 ปรับออก 

 

ศษ431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้            2(1-2-3) 

ED431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศกึษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท 

ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้  และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้

ต่อการศกึษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัสภาพกลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชน และสงัคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ452  การประเมินหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น     2(1-2-3) 

ED452  Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation 

 ศึกษาแนวคิด หลักสตูร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและ

การสอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์

หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสตูรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการ

และรายงาน การประเมิน และการน าผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ

พัฒนาฝึกปฏิบัติ การประเมินหลักสูตรและการสอน เพ่ือให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้ งให้

ข้อเสนอแนะ 

 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

 

ศษ453 เทคโนโลยี เ พ่ื อการวั ดผล การประ เมิน  และการวิ จั ยทางการศึกษา  2(1-2-3) 

ED453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

          แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้นการ

จัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบและน าเสนอวิธกีารทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศกึษา 

 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา  

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ศษ472       การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม          2(1-2-3) 

ED472       Research for Learning Processes and Social Development 

                 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาสงัคม

โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

และสงัคม เน้นการจัดการความรู้  โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้างานวิจัยทางการศกึษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเดน็ที่สนใจและน าเสนอ

ผลงานวิจัย 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 

ศษ482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน         2(1-2-3) 

ED482 Instructional Media Design and Development 

 ศกึษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนตลอดจนปฎิบัติการพัฒนา 

สื่อการเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

  ปรับปรงุรหัสวิชา 

 ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

 ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 คงเดิม 

 ปรับออก 
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3. รายละเอยีดในการปรับปรุงวิชาเอก 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบค าอธบิายรายวิชาเอกระหว่างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 

หมายเหต ุ

วิชาเอก  

คณ222 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) คณ222 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6)       ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

      ปรับปรงุบุรพวิชา 

MA222 Theory of Numbers  MA222 Theory of Numbers  

 บุรพวิชา : คณ 141   

สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเตม็ ขั้นตอนวิธแีบบยุคลิดและผล

สบืเนื่อง การลงรอยกนั  ก าลังของจ านวนเตม็ในระบบมอดโุล 

เศษส่วนต่อเนื่อง จ านวนเตม็แบบเกาส ์สมการไดโอแฟนไทล์ 

  บุรพวิชา : คณ 141   

สมบัติของจ านวนเตม็ ขั้นตอนวิธแีบบยุคลิดและผลสบืเนื่อง 

การลงรอยกนั  ก าลังของจ านวนเตม็ในระบบมอดุโล 

เศษส่วนต่อเนื่อง จ านวนเตม็แบบเกาส ์สมการไดโอแฟนไทล์ 

 

คณ281 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 4(4-0-8)           ปรับปรุงรหัสวิชา 

     ปรับปรุงช่ือรายวชิา 

     ปรับปรุงจ านวนหน่วยกติ 

     ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา 

     รายวิชาใหม่ 

       คงเดิม 

     ปรับออก 

 

MA281 Probability and Statistics     

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น 

การแจกแจงแบบสุ่มที่ส าคัญ  การประมาณค่า ช่วงแห่งความ

เช่ือมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ถดถอยสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิง

พารามิเตอร์ 

 

    

 ไม่มี  คณ282 หลักความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-8)       ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

  คงเดิม 

      ปรับปรงุบุรพวิชา 

   MA282 Principle Probability and Statistics  

    สถิติพรรณา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของ

ตัวแปรสุ่ม ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเน่ืองและตัวแปรสุ่มต่อเน่ืองที่

ส าคัญ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ ์

การใช้โปรแกรมทางสถิต ิ
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 

หมายเหต ุ

คณ323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) คณ323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)       ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

  ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

      คงเดิม 

      ปรับปรงุบุรพวิชา 

 

MA323 Linear Algebra I  MA323 Linear Algebra I  

 ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน เมทริกซ์และดีเทอร์

มิแนนต์ ปริภมูิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ 

เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะปริภมูิลักษณะเฉพาะ 

  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น การ

ด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภมูิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่า

ลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะปริภมูิลักษณะเฉพาะ 

 

คณ211   สมการเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) คณ211   สมการเชิงอนุพันธ ์    3(2-2-5)      ปรับปรงุรหัสวิชา 

     ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

      ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ     

     ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

     รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 

     ปรับปรงุบุรพวิชา 

 MA211   Differential Equations   MA211   Differential Equations  

  สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอนัดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธอ์นัดบัสอง

และอนัดับสงู สมการเชิง  

 อนุพันธเ์ชิงเส้นที่มีสมัประสทิธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิง

อนุพันธเ์ชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและ 

 การประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธย่์อยเบื้องต้น 

   สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอนัดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์

อนัดับสองและอนัดับสงู สมการเชิง  

 อนุพันธเ์ชิงเส้นที่มีสมัประสทิธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิง

อนุพันธเ์ชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและ 

 การประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธย่์อยเบื้องต้น 

 

คณ331 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6) คณ331 ส ารวจเรขาคณิต 3(2-2-5)      ปรับปรงุรหัสวิชา 

     ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

      ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ     

     ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

     รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 

     ปรับปรงุบุรพวิชา 

MA331 Survey of Geometry  MA331 Survey of Geometry  

 พ้ืนฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ ทฤษฎีบท

ของเมเนเลอสัและทฤษฎีบทของเชวา อตัราส่วนไขว้ ปัญหาที่มี

ช่ือเสยีง 3 ปัญหาในเรขาคณิต การแปลงเบื้องต้น ทฤษฎีการแปลง 

การแปลงแบบจุดเบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะ

มีแกนร่วม ภาวะมีศนูย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย รากฐานของ

เรขาคณิต ระบบสจัพจน์ การวิเคราะห์ระบบสจัพจน์ ข้อบกพร่อง

ของหนังสอื “เอลิเมนต์”ของยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

สจัพจน์ที่ 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

  พ้ืนฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ ทฤษฎี

บทของเมเนเลอสัและทฤษฎีบทของเชวา อตัราส่วนไขว้ 

ปัญหาที่มีช่ือเสยีง 3 ปัญหาในเรขาคณิต การแปลงเบื้องต้น 

ทฤษฎีการแปลง การแปลงแบบจุดเบื้องต้นของระนาบ 

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศนูย์ร่วม 

ภาวะเชิงภาพฉาย รากฐานของเรขาคณิต ระบบสจัพจน์ การ

วิเคราะห์ระบบสจัพจน์ ข้อบกพร่องของหนังสอื “เอลิเมนต”์

ของยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด สจัพจน์ที่ 5 การค้นพบ

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 

หมายเหต ุ

คณ382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับคร ู 2(1-2-3) คณ382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 2(1-2-3)      ปรับปรงุรหัสวิชา 

     ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

     ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

     ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

     รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 

     ปรับปรงุบุรพวิชา 

MA382 Mathematical Problem Solving for Teachers  MA382 Mathematical Problem Solving for Teachers  

 ศกึษาเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของปัญหา

และการแก้ปัญหา ประเภทของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา 

ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและการประเมินการแก้ปัญหา  ศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและ

แนวการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาทกัษะการแก้ปัญหาในโรงเรียน 

 

  ศกึษาเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของ

ปัญหาและการแก้ปัญหา ประเภทของปัญหา กระบวนการ

แก้ปัญหา ยุทธวิธใีนการแก้ปัญหาและการประเมินการ

แก้ปัญหา  ศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหา ฝึก

ทกัษะการแก้ปัญหา แนวการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาทกัษะ

การแก้ปัญหาในโรงเรียน และการจัดกจิกรรมตามแนวคิด

ของ STEM และ STEAM ศกึษา  

 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์   3(2-2-5)      ปรับปรงุรหัสวิชา 

     ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

      ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ     

     ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

     รายวิชาใหม่ 

     คงเดิม 

     ปรับปรงุบุรพวิชา 

MA444 History of Mathematics  MA444 History of Mathematics  

 ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนถึงการค้นพบวิชา

แคลคูลัส และเร่ืองที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ 

 

  ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนถึงการค้นพบ

วิชาแคลคูลัส และเร่ืองที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ 

 

 

คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2(1-2-3) คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 1(0-2-1)       ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

      คงเดิม 

      ปรับปรงุบุรพวิชา 

 

 

 

 

MA492 Mathematics Education Seminar  MA492 Mathematics Education Seminar  

 ศกึษาค้นคว้าและอธบิายเกี่ยวกบัเน้ือหาหรืองานวิจัยที่น่าสนใจทาง

คณิตศาสตรศกึษาจากวารสาร และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ  เพ่ือ

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และแนวคิดที่อาจน าไปสู่การวิจัยทางคณิต

ศาสตรศกึษาต่อไป 

  น าเสนอปัญหาการเรียนการสอน หรือประเดน็ที่น่าสนใจ

ทางด้านคณิตศาสตรศกึษา อภปิราย วิเคราะห์ และศกึษา

เอกสารหรืองานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศกึษา เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน หรือได้แนวคิดที่อาจ

น าไปสู่การวิจัยทางคณิตศาสตรศกึษาต่อไป 
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รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 

หมายเหต ุ

คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศกึษา 

4(3-2-7) คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศกึษา 

3(2-2-5)       ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

      คงเดิม 

      ปรับปรงุบุรพวิชา 

ME452 The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at 

Secondary School  Level 

 ME452 The Creation of Computer Media in Teaching and 

Learning at Secondary School  Level 

 

 ศกึษาการใช้โปรแกรมระบบพีชคณิตที่ประมวลผลเชิงสญัลักษณ์ได้ 

โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการ

น าเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ และฝึกปฏิบัติการ

สร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศกึษาได้  

   ศึกษาการใช้โปรแกรมระบบพีชคณิตที่ประมวลผลเชิง

สญัลักษณ์ได้ โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต และโปรแกรม

ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี

อื่ น  ๆ และฝึกปฏิบัติการส ร้างสื่ อการเ รียนการสอน

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศกึษาได้  

 

คษ471 บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครคูณิตศาสตร์ 3(2-3-4) คษ471 บูรณาการวิธวีิทยาส าหรับครคูณิตศาสตร์ 3(1-4-4)       ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

 ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

      คงเดิม 

      ปรับปรงุบุรพวิชา 

ME471 Integrated Methodology for Mathematics Teachers  ME471 Integrated Methodology for Mathematics Teachers  

 ศึกษาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การบูรณาการ ทฤษฎี

การเรียนรู้  จิตวิทยาคร ูศกึษาการพัฒนาหลักสตูร วิธวีิทยาทางคณิต

ศาสตรศึกษา การวัดและการประเมินผล มีวิสัยทัศน์ เพ่ือการ

จัดการเรียนรู้สู่การปฏบิัติ รวมทั้งการฝึกปฏบิัติ 

  ศึกษาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การบูรณาการ 

ทฤษฎีการเรียนรู้  จิตวิทยาครู ศึกษาการพัฒนาหลักสตูร วิธี

วิทยาทางคณิตศาสตรศึกษา การวัดและการประเมินผล มี

วิสัยทศัน์ เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ รวมทั้งการฝึก

ปฏบิัติ 

 

วิชาเอกเลือกหมวด ข 

วทศ303 ภาษาองักฤษส าหรับครวูิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คษ202 ภาษาองักฤษส าหรับครคูณิตศาสตร์ 3(2-2-5)  

SCI303 English for Science and Mathematics Teachers  ME202 English for Mathematics Teachers   

 การพัฒนาทกัษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนเชิงวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ การตีความและวิเคราะห์บทความทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ตามหลักวิชาการ 

 

  การพัฒนาทกัษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนเชิง

คณิตศาสตร์ การตีความและวิเคราะห์บทความทาง

คณิตศาสตร์ และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ตามหลัก

วิชาการ 

       ปรับปรงุรหัสวิชา 

  ปรับปรงุช่ือรายวิชา 

  ปรับปรงุจ านวนหน่วยกติ 

  ปรับปรงุค าอธบิายรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 

      คงเดิม 

       ปรับปรงุบุรพวิชา 
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ภาคผนวก ช   

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
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ผลการเรียนรูที้ค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes) 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

 

ELO 1. ปฏบัิติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีจิตสาธารณะ 

ELO 2. อธบิายทฤษฏแีละหลักการทางคณิตศาสตร์และวิชาชีพครู 

ELO 3. น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และทกัษะการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

           ในระดับโรงเรียน 

ELO 4. ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนและน าผลจากการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขและ/หรือพัฒนาการเรียน 

           การสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกบัสภาพจริงในช้ันเรียน 

ELO 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทลัหรือนวัตกรรมเพ่ือช่วยในการวิจัยและ 

           การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 




	1ปกหลักสูตร  กศบ คณิตศาสตร์ 4 ปี
	2มคอ2 หลักสูตร กศบ คณิตศาสตร์ 4 ปี
	3ภาคผนวก1_กศบ คณิตศาสตร์ 4 ปี
	4ภาคผนวก2_กศบ คณิตศาสตร์_4 ปี

