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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25491791108463
ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Mathematics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)  :  ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Mathematics)

3. วิชาเอก - 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพ 
5.2 ภาษาที่ใช้   
 ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

          เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ  
       ในการประชุมครั้งที่ ว2/2562  เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
       ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
-  ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
      ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมือ่วันที่ 4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
-  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

  ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 22  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ

ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาที่สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรนี้
ไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร) 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 

 หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่างจาก
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วา่ด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ 

ที ่
ชื่อ – นามสกุล 

เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

1. 
นายณรงค์ 
ไกรเนตร์ 

377020004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ค.ม.  (คณิตศาสตรศึกษา) 
ค.บ.  (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2548 
2542 

2. 
นายธีรพิทย์ 
โต้ตอบ 

37699002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กศ.ม.  (คณิตศาสตร์) 
ค.บ.  (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2538 
2529 

3. 
นางจันทร์วดี 
ไทรทอง 

37704002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กศ.ม.  (คณิตศาสตร์) 
วท.บ.  (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2529 
2526 

4. 
นางสาวอิสราภรณ์ 
ทองสมนึก 17699001XXXXX อาจารย์ 

วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2560 
2556 
2554 

5. 
นางสาวเมษิยา  
แย้มเจริญกิจ 

17799000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 
2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาชาติฉบับที่ 12)  
  ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศ
หนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่าง
ของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ            
การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(2) ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่ม
กลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวน         
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 
ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
พัฒนาความร่วมมือ  ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย             
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี 
มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญา
ระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์
จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบ
เชื่อมโยง  การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและ
ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  
กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทำให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดำรงตนอยู่ในสังคม ระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติ            
การประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่ วมมือด้าน          
การปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่ เอ้ืออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ             
การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า            
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถ
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ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างยั่งยืน และเสริมสร้าง              
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่
วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมิน
เชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและ            
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง และมาตรฐานวิชาชีพ
ของนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุด
นิ่ง นั่นก็คือผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ในเนื้อหา สาขาเป็นอย่างดี และมี
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ/หรือการแก้ปัญหา ในการจัดการศึกษาในสภาพของสถานการณ์
ในปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนา
หลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรี               
ความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทัน             
การเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน
คุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา 
เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้
สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ซึ่งในมาตรา 7 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชา          
การและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้       
1) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น  อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ            
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

มี 3 ส่วน ได้แก่ 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ

ศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ                      
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1)  วิชาชีพครู ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์                                 
  2)  วิชาเอก ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  บริหารจัดการโดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 



หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ สามารถบูรณาการและจัดการความรู้
อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา 
 1.2 ความส าคัญ 
  ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้
ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมี            
ความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและ               
มีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญใน            
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

1.3.2 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัด 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม 
 1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
 1.3.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.5 มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคล
และกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1.3.6 มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
นอกชั้นเรียน 

1.3.7 มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความสามารถในการออกแบบและท าการวิจัย         
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพ 

1.3.8 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

   แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 

 

-  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
   จากแผนพัฒนาการศึกษา 
   แห่งชาติและมาตรฐาน 
   วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพของบุคลากรทาง 
   การศึกษา  
-  ติดตามประเมินหลักสูตร  
   อย่างสม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

 

   แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
   คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับ 

   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

-  รายงานความพึงพอใจ 
   ของผู้ใช้บัณฑิต 

-  แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความ 
    เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    เศรษฐกิจ การเมืองและ 
    ความก้าวหน้าทาง 
    วิชาการซึ่งประกอบด้วย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 
    และภายนอก 

   แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

-  สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
-  พัฒนาทักษะการจัดการ 
   เรียนรู้ของบุคลากรด้านการ 
   เรียนการสอนให้มีนวัตกรรม 
   การจัดการเรียนรู้ที่มี 
   ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

-  ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
-  ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
 

 



 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6) 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มี  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาที่ 1      เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
                     ภาคการศึกษาที่ 2      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
   หรือ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        

 2) การสำเร็จการศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไมน่้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ    

        (ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10) 

          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ช) 

          2.1.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ี    

กระทรวงศึกษารับรอง 
2.2.2 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู 
2.2.3 มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
2.2.4 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช  หมวด 2) 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 

2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะกำหนด นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 

ชั้นปีที่ 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 0 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 0 0 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 0 0 0 30 30 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าลงทะเบียน 
(เหมาจ่าย) 

660,000 1,320,000 1,980,000 2,640,000 3,300,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 18,000 36,000 54,000 72,000 90,000 
เงินเดือน 3,275,000 3,438,750 3,610,688 3,791,222 3,980,783 

รวมรายรับ 3,953,000 4,794,750 5,644,688 6,503,222 7,370,783 

*ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย 22,000 บาท/ คน/ ปีการศึกษา 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบดำเนินการ 

     เงินเดือน 3,545,000 3,708,750 3,880,688 4,061,222 4,250,783 
     ค่าตอบแทน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
     ค่าใช้สอย 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 

  ค่าวัสด ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
    รวม (ก) 3,695,000 3,908,750 4,130,688 4,361,222 4,600,783 
ข. งบลงทนุ 

ครุภัณฑ ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ค่าท่ีดิน - - - - - 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

    รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
    รวม (ก) + (ข) 3,745,000 3,958,750 4,180,688 4,411,222 4,650,783 
จำนวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวที่ ใช้ ในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

49,872 บาท/คน/ป ี
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

หมายเหตุ  1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL)

โดยใช้แนวปฏิบัติการกำหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

พ.ศ. 2553 (หมวด 8)  (ภาคผนวก ช) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า     133 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า   37 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครู 22 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  15 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเอก    
2.2.1) วิชาเอกบังคับ   
2.2.2) วิชาเอกเลือก   

ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 
40 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต    

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ   
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                          12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น           

Basic English 
Non-Credit 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      
English for Daily Life 

3 (1-2-6) 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป      
English in Workplace 

3 (1-2-6) 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ       English for Workplace 
English for Workplace 

3 (1-2-6) 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
Thai for Communication 

3 (1-2-6) 

2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ          
Thai for Specific Purposes 

3 (1-2-6) 

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์          
Thai for Critical thinking  
 
 
 
 

3 (1-2-6) 
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หมายเหตุ 
 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรยีนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    และเลือกเรียนกลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
    เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด 
    หลักสูตร 
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ใหม้ีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ 

   มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 
รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 
รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาองักฤษตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 
5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกำหนดปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยกำหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดช่ัวโมงการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติควบคู่กับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย  

วิธีการกำหนดหน่วยกิต ช่ัวโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆที่ใช้แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหน่วกิตในทำนองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1    บรรยาย/ทฤษฏี    =  15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คดิเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 4 เท่าของช่ัวโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ  =  30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คดิเป็น 1 หน่วยกิตและใหม้ี

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 1 เท่าของช่ัวโมงฝึกทดลอง/ปฏบิัติ   
จำนวนช่ัวโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจำนวนหน่วยกิต 
 

 

 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                   6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม     

Ethics and Social Responsibility 
3 (1-2-6) 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    
Life skills and personal development in a dynamic world 

3 (1-2-6) 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน      
Recreation In Daily Life 

3 (1-2-6) 

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร       
Communication Psychology 

3 (1-2-6) 
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1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                     6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

King Wisdom for Local Development 
3 (1-2-6) 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ     
Phetchaburi Study for Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

2310030 สังคมไทยกบัประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน       
Thai Society and the Current ASEAN Community 

3 (1-2-6) 

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizen 

3 (1-2-6) 

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมาย          
Basic Knowledge of Laws 

3 (1-2-6) 

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  
21st Century Skills for Living and Occupations 

3 (1-2-6) 

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   
Digital Media Production and Media Literacy 

3 (1-2-6) 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน        
Economics in Daily Life 

3 (1-2-6) 

3330020    ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                   
Modern Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม         
Leadership and Teamwork 

3 (1-2-6) 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     
Basic E-Commerce 

3 (1-2-6) 

 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                  6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310 

 
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ        
Sports for Health Development 

3 (1-2-6) 

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
World, Science and Technology 

3 (1-2-6) 

4410110
  

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว        
Environmental and Green Technology 

3 (1-2-6) 

4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน        
Chemistry in Daily Life 

3 (1-2-6) 

4430110 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ        
Mathematics for Business 

3 (1-2-6) 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ        
Thinking and Decision Making 
 

3 (1-2-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกติ(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4520110 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ        

Thai cooking and International cooking 
3 (1-2-6) 

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ         
Dessert and Beverage for Business 

3 (1-2-6) 

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ         
Conservation Biology and Plants 

3 (1-2-6) 

5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน        
Agriculture in Daily Life 

3 (1-2-6) 

6510410
  

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน        
Renewable Energy and Energy Saving 

3 (1-2-6) 

6530410
  

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
Innovation Creative for local development 

3 (1-2-6) 

6840110 จิตสำนึกและวินัยจราจร       
Conscious mind and Traffic Discipline 

3 (1-2-6) 

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       
Computer Skills in Dynamic World 

3 (1-2-6) 

7003120 ทักษะการคิด        
Thinking Skills 

3 (1-2-6) 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ       
Life and Health 

3 (1-2-6) 

 

   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                97      หน่วยกิต 
              2.1) กลุ่มวิชาชีพครู        37      หน่วยกิต 
             2.1.1) วิชาชีพครู       22      หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004901 คุรุนิพนธ์ 

Self-Development Report 
1(90) 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 
Teacher for Modern Society 

2(1-2-3) 

1022203 การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
Competency Based Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21 
Language and Culture for Teachers in 21st century 

2(1-2-3) 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency based Instructional 

3(2-2-5) 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Innovation and Technology Digital for Education 

3(1-2-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

Competency Based Learning Measurement and Evaluation 
2(1-2-3) 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 
Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve 
Lives 

2(1-2-3) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 
Education philosophy 

2(1-2-3) 

2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      15   หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

Practicum in Profession of Teaching 1 
1(90) 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
Practicum in Profession of Teaching 2 

1(90) 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
Practicum in Profession of Teaching 3 

1(90) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

6(540) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6(540) 

 2.2) กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  60      หน่วยกิต 
          2.2.1) วิชาเอกบังคับ   40      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4041105 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 
3(3-0-6) 

4041205 ระบบจำนวน 
Number System 

3(3-0-6) 

4041411 แคลคูลัส 1  
Calculus I 

3(2-2-5) 

4041412 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4041801 

 
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
English for Mathematics Learning Management 

3(2-2-5) 

4042509 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Digital Technology for Mathematics Learning Management 

3(2-2-5) 

4043208 
 

ทฤษฎีจำนวน 
Number Theory 

3(3-0-6) 

4043209 
 

พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) 

4043210 
 

พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

3(3-0-6) 

4043601 
 

สถิติและความน่าจะเป็น 
Statistic and Probability 

3(2-2-5) 

4043803 
 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Mathematics Learning Management for Elementary School   

3(2-2-5) 

4043804 
 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
Mathematics Learning Management for Junior High School 

3(2-2-5) 

4043805 
 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
Mathematics Learning Management for Senior High School 

3(2-2-5) 

4044906 
 

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Seminar in Mathematics Education 

1(0-2-1) 

 

            2.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      20      หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4041508 

 
วิทยาการคำนวณ 
Computing Science 

3(2-2-5) 

4042302 
 

เรขาคณิตเบื้องต้น 
Introduction to Geometry 

3(3-0-6) 

4043004 
 

ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
History and Development of Mathematics 

3(3-0-6) 

4043211 
 

ทฤษฎีสมการ 
Equation Theory 

3(3-0-6) 

4043212 
 

วิยุตคณิต 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

4043407 
 

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(3-0-6) 

4043705 
 

การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Mathematics Education Research 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4043806 

 
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
Mathematical Activity 

2(1-2-3) 

4043807 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Mathematics Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

4043808 
 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Mathematics Problem Solving 

2(1-2-3) 

4043809 
 

สะเต็มศึกษาสำหรับครูคณิตศาสตร์ 
STEM Education for mathematics  teachers 

2(1-2-3) 

4043810 
 

สื่อประสมและนวัตกรรมสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
Multimedia and Innovations for Mathematics Teaching 

3(2-2-5) 

4043811 
 
 

หลักการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
Computer Programming Principles for Mathematical Problem 
Solving 

2(1-2-3) 

4043812 
 
 

หลักการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
Object-Oriented Programming Principles for Mathematics 
Teaching 

2(1-2-3) 

4043813 
 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
Computer Application for Mathematical Problem Solving 

3(2-2-5) 

4043814 
 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ 
Computer Application for Office Automation 

3(2-2-5) 

4043815 
 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
Computer-Assisted Instruction for Mathematics Teaching 

3(2-2-5) 

 
 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6      หน่วยกิต 
                  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร 
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  3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

  ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ดว้ย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
…………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

4041105 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3 3 0 6 
4041205 ระบบจำนวน 3 3 0 6 

4041801 
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัด   
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

……………… กลุ่มวิชาเอกเลือก  3 2 2 5 

รวม 17 12 8 31 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 20 
 

  ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1 2 6 
…………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
…………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพคร)ู 

1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง 
เรียน 1 

1 0 90 0 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 2 1 2 3 
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 
2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

4041411 แคลคูลัส 1  3 2 2 5 
4043601 สถิติและความน่าจะเป็น 3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

……………... กลุ่มวิชาเอกเลือก 2 1 2 3 

รวม 22 10 16 38 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 26 
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  ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
……………… กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1022204 
ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูใน
ศตวรรษ 21 

2 1 2 3 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง           
เรียน 2 

1 0 90 0 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

4041412 แคลคูลัส 2  3 2 2 5 

4042509 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด   
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

……………... กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

รวม 21 10 14 37 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 24 
 

  ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

3 1 2 6 

………………. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
………………. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1022203 
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

4043208 ทฤษฎีจำนวน 3 3 0 6 

4043803 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

3 2 2 5 

วิชาเลือกเสรี ………………. กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 
รวม 20 11 12 37 

 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 23 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

3 1 2 6 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3 2 2 5 
1043406 การวัดและประเมินผล        

การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

4043209 พีชคณิตนามธรรม 3 3 0 6 
4043804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

…………… กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
…………… กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 

รวม 20 15 8 37 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 23

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง  
เรียน 3 

1 0 90 0 

1004901 คุรุนิพนธ์ 1 0 2 1 
1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ 
3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

4043210 พีชคณิตเชิงเส้น 3 3 0 6 

4043805 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 2 2 5 

4044906 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1 0 2 1 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

…………… กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
…………… กลุม่วิชาเอกเลือก 3 3 0 6 

วิชาเลือกเสรี …………… กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 
รวม 21 15 10 35 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 25 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 0 540 0 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540 

ปี 4 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 0 540 0 

ชัว่โมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
 คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2 ชือ่ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประชาชน 
ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ 
สำเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน  

(ชั่วโมง/ปกีารศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 
1 นายณรงค์ 

ไกรเนตร์ 
377020004XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2548 

2542 

30 30 30 30 

2 นายธีรพิทย์ 
โต้ตอบ 

37699002XXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2538 

2529 

30 30 30 30 

3 นางจันทร์วดี 
ไทรทอง 

37704002XXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2529 

2526 

30 30 30 30 

4 
นางสาวอิสราภรณ์ 
ทองสมนึก 

17699001XXXXX อาจารย์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2560 
2556 
2554 

30 30 30 30 

5 นางสาวเมษิยา 
แย้มเจริญกิจ 

17799000XXXXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2554 
2552 

30 30 30 30 

หมายเหตุ  :  ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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  3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ 
สำเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน  

(ชั่วโมง/ปกีารศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 
1 นายณรงค์ 

ไกรเนตร์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2548 
2542 

30 30 30 30 

2 นายธีรพิทย์ 
โต้ตอบ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2538 
2529 

30 30 30 30 

3 นางจันทร์วดี 
ไทรทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2529 
2526 

30 30 30 30 
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นางสาวอิสราภรณ์ 
ทองสมนึก อาจารย์ 

วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2560 
2556 
2554 

30 30 30 30 

 

5 นางสาวเมษิยา 
แย้มเจริญกิจ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 
2552 

30 30 30 30 

6 
นางสาวอรพรรณ 
เลื่อนแป้น 

อาจารย์ 
ศษ.ม.(การสอนณิตศาสตร์) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
2553 

30 30 30 30 

7 
นางสาวกนกรัตน์  
จิรสัจจานุกูล 

อาจารย์ 
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2554 
2549 

30 30 30 30 
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 3.2.3  อาจารย์ประจำ 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ 
สำเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน  

(ชั่วโมง/ปกีารศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

1 
นายสุวรรณ  
จันทร์แจ่มใส 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม.(สถิติ) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน 

2538 
2529 

30 30 30 30 

2 
นางสาวจุฬาลักษ์ 
ปราบเสียง 

อาจารย์ 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2556 
2553 

30 30 30 30 

3 
นายปิยวัฒน์  
เนียมมาลัย 

อาจารย์ 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2550 
2544 

30 30 30 30 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย            
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษาและการทดลองสอนในชั้นเรียน  และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ              
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้             
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน 
การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 

 งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็น               
ผู้เริ่มตน้วิชาชีพครูที่ดีคือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล            
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น 
 มั่นคง ปลอดภัย 

           4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน          
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมี
จิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 
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4.2  ช่วงเวลา  
 

ช่วงเวลา รายวิชา 
ปีการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที ่

1 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

2 1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 

3 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 

4 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

4 2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 

(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ สัปดาห์ละ  1 วัน) 
2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 

(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ สัปดาห์ละ  1 วัน) 
3 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 

(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์หรือ สัปดาห์ละ  1 วัน) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 หน่วยกิต  540 ชั่วโมง 

(36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต  540 ชั่วโมง 

(36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)  
หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัดขึ้น
โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม/
โครงการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ  

4.4.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
4.4.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
4.4.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4.4.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
4.4.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
4.4.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
4.4.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง 
4.4.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
4.4.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
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4.4.10 กิจกรรมทางวิชาการ 
4.4.11 กิจกรรมอ่ืนๆที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย   

 5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้ศาสตร์

บูรณาการทั้งศาสตร์วิชาเอกด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือค้นหาคำตอบ
ด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย
กำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรทำวิจัย  ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) คือ การวิจัยทางคณิตศาสตร์
ศึกษา (4043705) เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการทำวิจัยและสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
รายงาน  การวิจัย เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  
 1) การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ   ต่อต้าน           
การทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ขัอมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

2) การเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้าง

นามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล
เทียบเท่านานาชาติสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
อีกท้ังเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น            
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 

3) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล  สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ           
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
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4) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม

สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 5) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ               

เชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 

5.3 ช่วงเวลา 
  

- 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 

 
5.5 การเตรียมการ 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ออกแบบและเตรียมการเพ่ือจัดการเรียน            
การสอนในส่วนของวิชาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา ไว้ดังนี้ 
 5.5.1 หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
รายวิชา  

5.5.2 นักศึกษาเลือกประเด็นการวิจัยที่สนใจ โดยเน้นหัวข้อการวิจัยที่ทันสมัย  
5.5.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย โดยอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจำนวน 1 คน และ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่เกินกว่า 2 คน  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร แต่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสัมพันธ์
กับหัวข้อการวิจัย 

5.5.4 เมื่อนักศึกษาในหลักสูตรมีหัวข้อการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  ดำเนินการสอบ
โครงร่างงานวิจัยก่อนดำเนินการทำวิจัยเต็มรูปในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา  (oral examination) ที่มี
คณะกรรมการสอบ ซึ่งทำโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยอย่างน้อย 3 คน และลงนามใน
คำสั่งแต่งตั้งโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

5.5.5 เมือ่นักศึกษาดำเนินการวิจัยขั้นเต็มรูปจนกระทั่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดำเนินการสอบวิจัยในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (oral examination) ที่
มีคณะ กรรมการสอบ ซึ่งทำโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานวิจัยอย่างน้อย 3 คน ลงนามในคำสั่ งแต่งตั้ง
โดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสอบอาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบ
โครงร่างงานวิจัย หรืออาจแต่งตั้งข้ึนใหม่ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หมายเหตุ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษาอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (หน่วยกิต) 
4043705 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลรายวิชาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7 ข้อ 32) โดยเน้นการประเมินผล
จากสมรรถนะทางด้าน  

1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด  
3) ความสามารถในการแกป้ัญหา                       
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

หมายเหตุ รูปแบบของกระบวนการประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้เน้นสมรรถนะหลักเป็นสำคัญ และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 



 

 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิต
บริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 

2. เป็นคนดีมีคุณธรรม  
ยึดมั่นในวิชาชีพครู 

มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตาม
อุดมกาณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการ
เรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาด
รู้และมีปัญญา 

เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้าน
การเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น         
ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง  
มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่า
ทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถ
แสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5. เป็นผู้มีความสามารถ
สูงในการจัดการเรียนรู้ 

เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผน
และจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนโดยใช้ศาสตร์การสอน  
รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรมและการวิจัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระและเทคโนโลยี (TPCK) 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

และใส่ใจสังคม 
มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และท้องถิ่น มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิ ถีประชาธิปไตย มีความ
ยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพ
สิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ์ มีจิตส านีกเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  

1.3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

1.4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
จิตใจ 

1.5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 2.1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ                   
และมีการฝึกฝนทักษะทางปัญญา 

  2.2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  2.3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  
       กรุณาและความเสียสละ 
  2.4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  2.5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
  2.6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
  2.7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  2.8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2.9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    3.1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
    3.2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
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    3.3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
    3.4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
    3.5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
    3.6) ประเมินจากการแต่งกาย 

3.7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดดัแปลงข้อค้นพบ  
2.1.2 ด้านความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1.1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี

ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต 
1.2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามา 

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
1.3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  และ

ระดับนานาชาติ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ 

2.2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน าเสนอผลการศึกษา 
2.3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะ          

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2.4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
 2.6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
2.7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
3.1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

    3.2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
    3.3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย 
   3.4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
    3.5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
   3.6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่างๆ ตาม  
                             เกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละรายวิชา 
   3.7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
1.2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง 

สร้างสรรค์ 
1.3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
1.4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม

ในการแก้ปัญหา 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ 
                          จริง 
         2.2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงาน

ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
    2.3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ท ารายงาน 
   2.4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น  
                          ระบบโดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   2.5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
3.2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึก  
     ปฏิบัติจริง 

    3.3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   3.4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
1.2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
1.3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
1.4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ               

ความรับผิดชอบ   
1.5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร

อย่างเหมาะสม 
1.6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 2.1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น 
                          สมาชิกกลุ่ม 
    2.2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
          ทักษะการอยู่ในสังคม 
    2.3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
    2.4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
    2.5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ 
                          เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
    2.6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับ             
                             ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
    2.7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   2.8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ               

ความรับผิดชอบ 
3.1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 

    3.2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
    3.3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    3.4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   3.5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย
ออนไลน์ การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

1.2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่
เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามค าแนะน า
และสามารถทดลองท าได้ 

1.4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง             
การเขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

1.5) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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1.6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล                   
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 

2.2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
2.4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียน

ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
2.5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
2.6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
2.7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course 

Management System: CMS Learning Mamagement System: LMS 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 

    3.2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   3.3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

3.4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()  

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท์ั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          

 



 38 
38 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแขง็                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรูเ้ท่าทันสื่อ                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                           

4410110 สิ่งแวดล้อมกบัเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรบัธุรกิจ                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4430120 การคดิและการตดัสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120 ขนมและเครื่องดืม่เพื่อการประกอบธรุกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชงิอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1.1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ

งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ          
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
                           คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน

และสภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัด
ฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกใน
การธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม

ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
2.3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
2.4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
2.5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
2.6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
2.7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
2.8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
2.9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic 

Approach) 
3.2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3.3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3.4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
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3.5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
3.6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
2.2.2 ด้านความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1.1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
ครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการ            
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้  การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน 
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ                
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางวิศวกรรมและคณิ ตศาสตร์  (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

1.2) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้าง
นามธรรมที่ถูกก าหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดย
ใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง             
การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีก
ทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถท าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ โดยสามารถบูรณาการความรู้ที่
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

(1) จ านวนและพีชคณิต 
(2) การวัดและเรขาคณิต 
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(3) สถิติและความน่าจะเป็น 
(4) แคลคูลัส 

1.3) มีความรู้  เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน        
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

1.4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

1.5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน

วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
2.2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
2.3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
2.4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
2.5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
2.6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
2.7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
2.8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
2.9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
2.10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
2.11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
2.12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
3.1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
3.2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3.3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
3.4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
3.5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล

ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าว
ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) 
และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนา
งานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

1.2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
1.3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
2.2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
2.3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
2.4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
2.5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
2.6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
2.7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
2.8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
2.9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
2.10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
2.11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
2.12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
3.2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3.3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3.4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
3.5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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3.6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

1.2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
2.1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
2.2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
2.3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
2.4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 

(Reflective thinking) 
2.5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
2.6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
2.7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ               
ความรับผิดชอบ 

3.1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
3.3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน การ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
3.4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
1.2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย

ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม 

1.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและ
ส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก

ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
2.2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
2.4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้าน

การศึกษา 
3.2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่  

มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด 

หลักสูตร 
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2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

6.1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

6.2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ 
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด 
และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

6.3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่ านการลงมือปฏิบัติ และการท า งานในสถานการณ์ จริ ง  ส่ งเสริม                   
การพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้
ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

6.4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

6.5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะ           
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ใน          
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 2.1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 

learning: WIL) 
2.2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธี

ส อ น กั บ เท ค โน โล ยี  (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) 

2.3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
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2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
2.6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
2.7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning ) 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
3.1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
3.2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3.4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()  

 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัด 

การเรียนรู้ 

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

   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
        2.1.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู

1004901  คุรุนิพนธ์                         

1011103  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่                         

1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                         

1022204  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูใน
ศตวรรษ 21 

                        

1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ
การศึกษา 

                        

1043406  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

                        

1043407  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                         

1052503  จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และ 
             การพัฒนาชวีิต 

                        

1063402  ปรัชญาการศึกษา                         
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัด 

การเรียนรู้ 

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

1001803  ฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน 1                         

1002804  ฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน 2                         

1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน 3                         

1004806  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1004807  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

2.2 กลุ่มวิชาเอก 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

4041105 หลักการทางคณิตศาสตร์                         

4041205 ระบบจ านวน                         

4041411 แคลคูลัส 1                          

4041412 แคลคูลัส 2                          

4041801 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
             คณิตศาสตร์  

                        

4042509 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
             คณิตศาสตร์ 

                        

4043208 ทฤษฎีจ านวน                         

4043209 พีชคณิตนามธรรม                         

4043210 พีชคณิตเชิงเส้น                         

4043601 สถิติและความน่าจะเป็น                         

4043803 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
             ประถมศึกษา 

                        

4043804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
             มธัยมศึกษาตอนต้น 
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
4043805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
             มธัยมศึกษาตอนปลาย 

                        

4044906 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา                         

2.2.2 วิชาเอกเลือก 

4041508 วิทยาการค านวณ                         

4042302 เรขาคณิตเบื้องต้น                         

4043004 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์                         

4043211 ทฤษฎีสมการ                         

4043212 วิยุตคณิต                         

4043407 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                         

4043705 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา                         

4043806 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์                         

4043807 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             คณิตศาสตร์ 

                        

4043808 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                         

4043809 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                         

4043810 สื่อประสมและนวัตกรรมส ำหรับ 
             กำรสอนคณิตศำสตร์ 

                        

4043811 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
             ส าหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

                        

4043812 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ    
            ส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
4043813 กำรประยกุต์ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
             ส ำหรับกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ 

                        

4043814 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
            ส าหรับงานส านักงานอัตโนมัติ 

                        

4043815 คอมพวิเตอร์ชว่ยสอนส ำหรับกำรสอน 
             คณิตศำสตร์ 

                        

 



หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ  
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

                       จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา 
    พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช) ดังนี้ 
1. มีความประพฤติดี 
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4. สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 2.00 
7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก

เวลาปกติ 
 
 



หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อน าไปใช้ในการสอนและการวิจัย          

อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ              
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ             

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ              

การประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

         2.1.3 ส่งเสริมหรือสรา้งโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 



หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
 ในการควบคุมกำกับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน  2559  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว  4 ข้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า  5 คน  อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำหลักสูตรเกินกว่า  1 หลักสูตร
ไม่ได้และต้องประจำอยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติขออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี  
ย้อนหลัง 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

ต้องไม่เกิน  5  ปี  โดยต้องดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จและ
เสนอขออนุมัติความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

4. การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
การดำเนิ น เพ่ื อการประกันคุณ ภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5  ครบทั้ง 5 ข้อ  
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2. บัณฑิต 
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานทำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน 
มคอ.2 ซึ่ งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้   6 ด้ าน  
ประกอบด้วย  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้       
3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 6) วิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

นับจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี และคำนวณร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำเทียบกับจำนวน
บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 
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3. นักศึกษา  
 ความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง  คือ นักศึกษา  ต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ         
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความสามารถตาม
หลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21   

เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 
1. การรับนักศึกษา มีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาที่สอดคล้อง

กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  มีเกณฑ์ที่และเครื่องมือใช้
ในการคัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา  สุขภาพกายและจิต  มีความมุ่งมั่นที่
จะเรียนและมี เวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1. ในช่วงปีแรกของการศึกษา  มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐาน  การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา
เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ความสุข  อัตราการออกกลางคันน้อย   
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึก
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่  21  
3. มีระบบการดูแลให้คำปรึกษาและระบบการป้องกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา  ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน  มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง  อัตราการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรสูง  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนผักศึกษา 
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4.  อาจารย ์
 ปัจจัยที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต คือ อาจารย์  เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม  มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับสภาพบริบท  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ของหลักสูตร  คณะและมหาวิทยาลัย  มีการส่งเสริมให้
อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพต้องมีการกำหนดนโยบาย  แผนระยะยาวและ
กิจกรรมการดำเนินงาน  ตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1. ระบบการรับอาจารย์ 

    มีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร  คณะและมหาวิทยาลัย  มี
กลไกในการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม  โปร่งใส 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ 
    มีการกำหนดนโยบาย  แผนระยะยาว  เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
    มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการดำเนินงาน  ตลอดจนการกำกับดูแลและการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

2. คุณภาพของอาจารย์ 1. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสุตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 
2. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
3. ค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 

3. ผลที่เกิดกบัอาจารย์ มีอัตรากำลังของอาจารย์ให้มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง  
และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
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5.  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ  3 ด้านที่สำคัญ คือ 1) สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร  2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมินผู้เรียน โดยมี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินและการดำเนินการ  ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร มีการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่

ทันสมัย  ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ  โดยสนองความ
ต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 

2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

1. มีการวางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชา  โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้
ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนวิชานั้น ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้  ประสบการณ์และได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากผู้รู้จริง   
2. มีกระบวนการการกำกับ  ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4 
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. การประเมินผู้เรียน มีระบบการประเมินที่มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน  วิธีการ
ประเมิน  เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  มีการกำกับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย  ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงและมี
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) ที่ทำให้นั กศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ 

4. ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2  
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ  ได้แก่  ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ที่พักของนักศึกษา เป็นต้น  และความพร้อมของอุปกรณ์  เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุด  หนังสือ  ตำรา  
สิ่งพิมพ์  วารสาร  ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น  แหล่งเรียนรู้  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 6.1  การบริหารงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมินผล การดำเนินการ 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จั ดซื้ อต ำรา  สื่ อ ก าร เรี ยนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
เงิ น ร า ย ได้ เ พ่ื อ จั ด ซื้ อ ต ำ ร า  สื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้น เรียนและสร้างภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1.  สถานที่ 
ลำดับ อาคารสถานที่ จำนวนห้องที่มีอยู่ 

1 อาคาร 4   10 
 

6.2.2 อุปกรณ์การสอน 
ลำดับ อุปกรณ์การสอน จำนวนที่มีอยู่ 

1 คอมพิวเตอร์รุ่น   Intel Core I 3 10 
2 คอมพิวเตอร์ Intel Core I 7 40 
3 Print  Ink  Jet  ยี่ห้อ  EPSON 1 
4 Print LQ-2170I 1 
5 Print Ink Jet Bjc 6000 1 
6 Print Hp Laserjet 1200  series 2 
7 Print  Laser  5000 1 
8 Scan  Jet  3400  C 1 
9 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 
10 NOTEBOOK(COMPAQ) 1 
11 Visualizer 1 
12 LCD projector 1 
13 เครื่องถ่ายเอกสาร  Sharp SF– 2030 1 
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 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
เกณฑ์การประเมินผล การดำเนินการ 

1. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนและจำนวนนักศึกษา 
2. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนและจำนวนนักศึกษา 
3. มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 
4. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการยืม-คืน
หนั งสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
5. มีโรงเรียนสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อย่างน้อย 1 โรงเรียน และโรงเรียนในเครือข่าย
เพียงพอตามจำนวนนักศึกษา 
6. มีห้องประจำหลักสูตร 
7. มี พ้ื น ที่ ส่ ง เส ริม กิ จ ก รรมการ เรี ยน รู้  เช่ น
เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คำปรึกษา 
8. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนเพียงพอตามจำนวนนักศึกษา 

1. อาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอน  
2. สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน 
3. สื่อการเรียนการสอน 
4. หนังสือห้องสมุด 
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ 
ตำรา และเอกสารทางวิชาการด้านการศึกษา 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
6. โรงเรียนสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7. จัด พ้ืนที่ ส่ ง เสริมกิจกรรมการเรียนรู้  เช่ น 
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คำปรึกษา 
8. จัดสรรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน  

 
 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน             
การเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย  สถานที่   อุปกรณ์และวัสดุที่ ใช้ ในการเรียนการสอน  หน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ระบบอินเตอร์เน็ตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มี รายละ เอี ยดของรายวิช า  และรายละ เอี ยดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   แต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือคำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(12) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี 
X X X X X 

(13) มีการจัดประสบการณ์บู รณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติ งานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

(14) จำนวนผู้ที่จะสำเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐร้อยละ 100 

  X X X 

 



หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษาการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั ้นจะกระท า  เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน
เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 550  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา 
ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาด
คุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ            
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก   
5 ป ี
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
     จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะท า
ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย  ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก  5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 



ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

11.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น           
Basic English 

Non-Credit 

 การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย  เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily life 
particularly in the factual section, introducing oneself and others, The answer 
questions about personal information, as well as the use of English for 
communication in a familiar situation focus on the integrated practice from            
a variety of relevant case studies 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      
English for Daily Life 

3 (1-2-6) 

 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ใน           
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, funcation of words, word order, and sentence 
patterns in basic tense for communication in daily life focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป      
English for General Situations 

3 (1-2-6) 

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and 
grammer in both familiar and unfamiliar situations focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ       English for Workplace 
English for Workplace 

3 (1-2-6) 

 ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex structures 
and forms of formal language use focus on the integrated practice from              
a variety of relevant case studies 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
Thai for Communication 

3 (1-2-6) 

 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก
เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้
น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภท 
ต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Use Thai language to communication property according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use 
critical thinking in things that being seen, speaking with positive communication 
on various occasions, and in various language levels. Using tones of voice to 
communicate. Read aloud according to orthography. Read for comprenension 
from various types of writing, writing various types of works according to the 
principles of writing, having menners for listening, speaking, reading and writing, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ          
Thai for Specific Purposes 

3 (1-2-6) 

 การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ  ต่าง ๆ โดยเน้นการพูด     
การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสาร
ธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The development of language skills to effectively with occupation focusing 
on speaking, writing on various occasions, commenting, business negotiations, 
business letter writing, business communication through writing,  writing of 
the press releases on business, business communications and business 
negotiation in real situations through social media  focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์          
Thai for Critical thinking  

3 (1-2-6) 

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสาร
จากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอได้  
การฟังเพ่ือจับใจความ การฟังเพ่ือการวิเคราะห์ การฟังเพ่ือการตีความ การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์  การอ่านเพ่ือ            
การตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the 
obtained data toword the processes of analytical thinking and presentation, 
listening for comprehension, listening for data analysis, listening for 
interpretation, the use of judgment for listening including comprehensive 
reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical reading, 
social communication and real situations focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
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2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม   
Ethics and Social Responsibility 

3 (1-2-6) 

 ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ 
ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
และสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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 The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and 
life in accordance with the principle of science, philosophy, and religion, 
ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the 
world and life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a 
religious principles and ethical morality for good life, the development of 
intellectual and creative problem solving, the development of life skills in 
various fields forpeaceful living together with other people and society, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    
Life skills and personal development in a dynamic world 

3 (1-2-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิตปัจจัยพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษา
ตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม  การจัดการภาวะ
ความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about human behavior,learning skillsfor life, Fundamentals 
of human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, the 
philosophyfor oneself learning, personal and personality development, 
human relations and teamwork, management of conflicts and the health 
promotion, and problem solving skills in the society of change,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน      
Recreation In Daily Life 

3 (1-2-6) 

 ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับคุณภาพ
ชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้
เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จัก
รักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
The meaning  characteristics and scope of recreation .The importance of 
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities 
in daily life Practice recreation activities suitable for body development Mind, 
emotion, society To create self-worth Know yourself And live happily in 
society 
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3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร    
Communication Psychology 

3 (1-2-6) 

 แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร 
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้ง  
การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
องค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The concepts and process of communication, how to study communications 
in the organization, communication between group and organization, a good 
messenger and reciever, reflections of the communication, the organization 
structure related to the efficiency of communication, the impact of 
communications on job performance, the job satisfaction and organizational 
commitment including the application of psychological knowledge to 
enhance efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the 
motivation to persuade and an analysis of personal body language, 
volunteer for community development,focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
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2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

3 (1-2-6) 

 หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
รวมทั้ งการน าองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable development 
in their daily lives, study concepts and principles of the royal projects, as 
well as analye the intelligent learning approach for pilot community 
development based on the king wisdom and including the application of the 
obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual problems 
in their own daily lives and communities, sufficiency economy for living focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ        
Phetchaburi Study for Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

 ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ปัญหาทางสังคม  
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้าง
งานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่าง
เมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง
ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Geography, history of Petchaburi province and local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, 
society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study 
of the project under the Royal Initiative of His Majesty the Kingin Phetchaburi 
province, ploblem and the use of the approach of the Royal Initiative of His 
Majesty the King in solving social problems, approach for local development, 
Petchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a 
Petchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, 
wisdom and unique in condtruction of Petchaburi crafsmanship, the theory 
and the integrated practice from a variety of the relevant case studies such 
as the appreciation of the craft andpractice to create the craft as well as 
cultural and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน       
Thai Society and the Current ASEAN Community 

3 (1-2-6) 

 สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่  การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคม
อาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้า
เสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ
ไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์
ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-
แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the citizenship, 
way of democratic citizenship, current Thai public administration system, 
ASEAN community, intercultural communication,the mobility of labor, 
technology and innovation, stability, human trafficking problems,drugs, 
environmental and international relations, learn about the practice in data 
searching,  concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific context, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies  

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizen 

3 (1-2-6) 

 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลัก
ขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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 Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and 
peaceful in Thai society and international community in accordance with the 
principles of tolerance, create and comply with social rules and basic laws 
related to democratic way of life with the King as Head of State, have strong 
citizenship and respect other people’s right, have a volunteer spirit and 
public mind, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย          
Basic Knowledge of Laws 

3 (1-2-6) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏีและหลัก             
ธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่น
ระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
General knowledge of law with relationship and need to be used in daily life 
according to the change of social phenomena in present situation, study of 
the principle of law and jurisprudence of the public law and private law, 
principle of basic rights and freedoms based on the Constitution law, study 
the basic knowledge about civil and commercial law, criminal law, civil 
procedure law and criminal procedure law, the application and 
implementation of the law to be effectively in daily lives, concepts, theory 
and good governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the inspection 
of fraud and corruption, policies and measures to prevent and resolve the 
problem of corruption and misconduct including transparency and build faith 
in performance, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies  
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3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3 (1-2-6) 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively,focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล   
Digital Media Production and Media Literacy 

3 (1-2-6) 

 ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบท
สังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  
หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สู งสุด  หลักการ
หลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   
Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
practice creating creative digital media,  publishing media online.  The 
significance of media literacy in the context of information society, impact of 
the media, skills and elements analysis of media for literacy, the principle 
and access information from mass media to achieve maximum benefit, the 
principle of avoiding media cause harmful to themselves and the society in 
various forms, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies  

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        
Economics in Daily Life 

3 (1-2-6) 

 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง การค้า
และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล งบการเงินส่วน
บุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัย การบริหารการเงิน
ด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและ
การประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินใน
แต่ละช่วงอายุและเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย   
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 Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the 
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market 
having perfect competitive and imperfect competitive, calculation method of 
national income, finance and banking, monetary and fiscal policy, 
international trade and finance in the balance of payments, the application 
of principles of economics in daily life, personal financial managemen, 
personal financial planning, personal financial statements, individual income, 
income management, housing finance, financial terms of the vehicles and 
equipment needed to manage personal debt, risk management and 
insurance of persons, savings and investment of individuals, financial planning 
in each age, and focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

3330020    ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                   
Modern Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ  
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจขนาด
ย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ              การ
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้น    
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   
The role of small business in the economy, method of establishment of a 
business organization, responsibility in the field of business administration, 
financial control and business, the implementation of various small 
businesses, starting business in the digital era, problem solving and decision 
making, the vision in the development of the business enterprise, the 
characteristics of entrepreneurship success, business plan preparation and 
experimental practice as a new entrepreneur, and focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies  

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม         
Leadership and Teamwork 

3 (1-2-6) 

 ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาทของผู้น า
และผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการ
ท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพและเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   
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 Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the 
role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, 
personality development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in 
the teamwork, group process and solving problems together, the 
development of the personality, and the public speaking training for careers, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies  

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     
Basic E-Commerce 

3 (1-2-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
หรือการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการโดยใช้กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย   

Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and tools on 
the Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, 
electronic payment systems, legal and ethical issues related to electronic 
commerce, Business trial using electronic commerce or integrated practice 
using a variety of the relevant case studies  

 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
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1810310 
 

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ        
Sports for Health Development 

3 (1-2-6) 

 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลังกาย              
การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย 
ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุม
น้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดู
กีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม
ผู้ เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม  เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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 The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for 
ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health and go 
on diet, recreation, tactics, rules of compettion and courtesy of a player and a 
good sport spectators, the sports for recreation including single and team 
sport that student can choose what interests, sports for development of the 
holistic health focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
World, Science and Technology 

3 (1-2-6) 

 บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์  สามารถเข้าใจปัญหาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์
และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์
คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้  เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The roles of science and technology in the development of community, the 
nation of energy, global warming, the natural resources and environment, 
agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able to 
understand in problem and use science and technology to solve the various 
fields of problem, development of science and technology, the use of 
chemicals in dialy life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s 
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical 
equipment, the impact of scientific advances towards humans, social, 
environment and culture, use scientific analysis to understand and solve the 
problems in their lives, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว 
Environmental and Green Technology 

3 (1-2-6) 

 ค ว า ม ส า คั ญ ข อ งสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร ใช้ ป ร ะ โย ช น์ จ า ก ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะ
การสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภท
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
planning the use of resources, technology in preventing and solving 
environmental problems, skills to create innovative environment for 
sustainable development, natural disasters, the classification of natural 
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and 
protection from natural disasters, green technology and environmental 
development for sustainable,focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน       
Chemistry in Daily Life 

3 (1-2-6) 

 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ 
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม 
การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี 
ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร 
การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษ
จากสารเคมี เบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, 
cleaning agents, food additives, milk and milk’s poducts, cosmatics, papers, 
the glue, resins, cement, drugs including the agricultural products, chemistry 
and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the relationship of Thai 
wisdom and the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai 
wisdom, Thai wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 
medicine, the beauty and life including thethe use of chemicals in the right 
way, and detoxcification of hazard chemicals,focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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4430110
  

คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       
Mathematics for Business 

3 (1-2-6) 

 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้ใน
การช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ  และคณิตศาสตร์
ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, 
the interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking 
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in daily 
life and business problems, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ        
Thinking and Decision Making 

3 (1-2-6) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking, 
information analysis, logic and reasoning, decision processes, The process of 
scientific knowledge acquisition,linear programming and its application in 
solving problems in their daily life, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ      
Thai cooking and Internation cooking 

3 (1-2-6) 

 อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือ
การประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
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 The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good 
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food 
safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career or 
extra income,focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ        
Dessert and Beverage for Business 

3 (1-2-6) 

 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าประกอบ
ขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ 
ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่ม เพ่ือ
สุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือ
สามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, 
packing measures, marketing principles and business management, Practice in 
making Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage 
production, Healthy drinks,learning to drink, marketing and beverage business 
management, be able to work and be self-reliant, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ         
Conservation Biology and Plants 

3 (1-2-6) 

 หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้าน
การเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวัน จริยธรรมการอนุรักษ์ การรบกวนและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่
อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์  รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์ 
ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ  วิจารณญาณ  และทักษะการแก้ปัญหาใน              
การอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
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 Principles and biological theories related to conservation, critical thinking 
skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes in 
biodiversity, the application of biotechnology in various areas including 
agricultural, food and medical in dialy life, the ethics of conservation, the 
interference and  community structures of organism, the relevance of 
human, the design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation,  the importance and value of the florae to life, 
diversity of the florae, the local wisdom in the application of the florae, 
critical thinking and problem solving skills in conservation and development 
of the florae focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        
Agriculture in Daily Life 

3 (1-2-6) 

 เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก   
การจัดการทรัพยากรทางน้ า  การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์ เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตร
ไปใช้ด ารงชีวิต เกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัย  การแปลรูปผลผลิตการเกษตร สามารถ
น าไปประกอบอาชีพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the management of 
coastal and marine resources, planting and animal husbandry for recreation 
and usefulness in dialy life, learning agricultural skills to survive, organic 
farming to safety, agriproduct processing with ability to apply as professional 
career for sustainable self-reliance focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

6510410
  

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน        
Renewable Energy and Energy Saving 

3 (1-2-6) 

 พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน การเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยี
พลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และ
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และ
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการ
พลังงานของชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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 The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy, 
introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation, study 
on technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His 
Majesty the King, energy saving for a house and industrial buildings, energy-
saving devices, approach to energy saving and technology for energy saving, 
the integration of renewable energy technologies and energy needs of the 
community focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
Innovation Creative for local development 

3 (1-2-6) 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิม
มูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development of 
creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking process and 
writing an operation plan. Apply appropriate application of technology. 
Adding value and developing products creatively. Learning principles of 
creative management, intellectual property, and commercialization as well as 
developing creative thinking to solve problems that occur within the local 
community,focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร         
Conscious mind and Traffic Discipline 

3 (1-2-6) 

 ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่ เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย 
วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่  การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่ จิตส านึกใน             
ความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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 Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, 
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving 
practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of driving 
behavior,Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต        
Computer Skills in Dynamic World 

3 (1-2-6) 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงานการสื่อสารบน
ระบบเครือข่าย และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   
ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ              
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการค านวณ 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Essential elements of information and communicationtechnology, the use of 
information and communication technologies, reporting, creating 
spreadsheets, presentations, network communication and the effectivelyuses 
of information technology and modern communication as well as 
investigation of the law relating to the use of the computer and information 
technology,  ethics and the health of computer users,critical thinking skills to 
use technology and the creatively use of information technology including 
the practice in operating system program, data searching, word processor 
program,spreadsheet and the presenatations. Practicing the operating system 
program data query, word processing, sperdsheet and presentation,  
computer application to relate with the changes in dynamic world, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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7003120 ทักษะการคิด 
Thinking Skills 

3 (1-2-6) 

 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโล กปัจจุบัน และ              
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language 
and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that occur in 
everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain information in today’s global and making decisions 
based on data, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ       
Life and Health 

3 (1-2-6) 

 ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์  การบริโภคอาหารอย่างสมดุล             
การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย
ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพ
วิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, 
food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food 
consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, consumption 
behavior, environment and factors affecting health, care promotion and 
health risks, holistic health care with traditional medicine, national health 
security, methods for adult and gerontological nursing, resuscitation, 
appoarches of care for disaster victims, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 
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1004901 คุรุนิพนธ ์
Self-Development Report 

1(0-2-1) 

 จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Create Self-development Report by gathering, analyzing and synthesizing 
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the 
lesson learned from teaching experience in educational institution and self-
learning, attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) 
individually as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 
Teacher for Modern Society 

2(1-2-3) 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ            
ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตน
ให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู 
จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู อย่าง
เหมาะสมกับผู้ เรียนและสังคมยุคใหม่   โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน          
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role 
model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students 
and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher 
values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, 
condition of teacher professional development appropriate for Learner and 
Modern Society using experiences and case studies, practice using reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes in present and future 
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1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
Competency Based Curriculum Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกโดยใช้ฐาน
สมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎี
และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of 
major by Competency Based and related to school and community context, 
implement and evaluate curriculum through application of curriculum basic 
knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and development 
model, backgrounds of curriculum development in educational philosophy, 
psychology, social, culture, technology and other factors; basic education 
curriculum, school-based curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum 
development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21 
Language and Culture for Teachers in 21st century 

2(1-2-3) 

 ใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับ บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก 
การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิควิธีการใช้สถานการณ์  อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัลที่ส่งผลต่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน การรู้เท่าทันสื่อ  จรรยาบรรณ           
การสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อ
ความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูยุคดิจิทัล ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners 
with special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for 
teachers, principle, Positive Culture, Inspiring and techniques of Language. 
Situation the influence of the changes in the digital society affects 
Communication in teaching and Learning Media literacy Communication 
ethics. Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and communication, design 
learning management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for broader, up-to-date self-
development and keeping up with the changes, practice the language and 
culture for peaceful living. 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency based Instructional 

3(2-2-5) 

 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่
ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้  ปรัชญา
การศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาและภาษา สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อ งกับ
มาตรฐานผู้เรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be 
an competency and innovator, enhancing student learning, attending and 
accepting individual differences among students, creating activities and learning 
atmosphere for promoting students happiness in learning; awareness in learners’ 
well-being,  integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and 
digital technology in instruction by using learning theories, educational philosophy, 
instructional innovation for skills development in the 21st century,  integrated 
instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content 
and language integrated learning, integrated instruction on media and  learning 
resources in local community, digital technology media, inclusive education, 
coaching, classroom management, designing and lesson plan writing related 
Learner standard micro-teaching, practicum in real situation; to be a responsible 
and committed person in developing learners fulfil their potential 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Innovation and Technology Digital for Education 

3(1-2-6) 

 ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือก
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
Apply innovation and digital technologies for education management design 
in accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to 
be innovator based on contexts, learner individual differences, concepts, and 
theories being relevant to innovation and technology digital for education, 
laws, and ethics in utilizing innovation and digital technologies. In order to be 
able to select and apply innovation and digital technology for educational 
effectively, and use reflection to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up to date, and keep up with changes 
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1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency Based Learning Measurement and Evaluation 

2(1-2-3) 

 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ออกแบบ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน             การ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
Measure and evaluate Competency Based through methods which are 
practical and appropriate to the subject matter, context, individual difference 
of learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result for 
learner development and quality development of learning management 
under the concepts and theories of measurement and evaluation, authentic 
assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving 
for learning promotion in learners, guideline of using measurement and 
evaluation result in learner development, design; implement the quality 
assurance in education proper and creative measurement and evaluation, 
and use the reflective practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

 วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี            
ความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัด            
การเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน 
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of 
learner individual differences, and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in learner development in 
classrooms, design research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital 
technologies for creating innovation in research to solve problems and 
develop learners, relevant innovation in community in order to be able to 
implement research results in developing learning management and learners, 
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 
Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives 

2(1-2-3) 
 

 วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทั กษะสมองเพ่ือ             
การเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ    การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ              
การเปลี่ยนแปลง    
Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to 
develop learners according to their potential and ages , focuses on the 
concepts of psychological development theories, educational psychology, 
guidance psychology and counseling psychology, executive brain function for 
learning, learning and development promotion by age and individual 
difference of learners, learning management for learners with special needs, 
explore the case studies and the reflective practice to design learner 
assistance and development based on individual ability of each learner, 
persist to develop learners with the spirit of being a teacher, well-organized 
leaner development report system to give  the advice guideline and 
feedback to parents  and related people which leads to collaboration in 
learner development, use the reflective practice in self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up to date. 
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1063402 ปรัชญาการศึกษา 
Education philosophy 

2(1-2-3) 

 วิเคราะห์เชื่อมโยงปรัชญาพ้ืนฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับบริบทของการศึกษา 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายการศึกษา แผน 
การศึกษาระดับต่างๆเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญาการศึกษา  บริบทและนโยบายการศึกษาต่างๆ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและการด ารงชีวิตอย่างสมดุล 
Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai thinking base 
and the context of education, society, politics, economy, science, and 
technology including education policies, educational plans at various levels. 
Proposing guidelines for managing education and developing learners with     
a competency base that is consistent and balanced with Education 
philosophy, context, and various educational policies which can be applied 
in the performance of teachers' roles and live a balanced life. 

2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา        
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

Practicum in Profession of Teaching 1 
1(90) 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
พัฒ นา ดูแล  ช่ วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้ งรายงานผล              
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in 

teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge 
duties of teacher and homeroom teacher in school, understand community 
context, coordinate with parents to collect the data used to provide learner 
care, assistance, and development to the preferred characteristics, provide 
well-organized report of learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based 
learner development, conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside educational institutions 
through the process of observation and analysis of teacher performance, 
conclude the lesson learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use the learning result in 
after action review (AAR) as well as share and learn under the context of 
profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
Practicum in Profession of Teaching 2 

1(90) 

 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 Behave as a good example with morality and conduct according to 

professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning 
content design, media and technology, measurement and evaluation 
according to the learning strand in each course, integrated knowledge in 
educational administration, innovation design, implementation of educational 
quality assurance in accordance with each level of education, manage quality 
learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate 
with parents to develop and help students to have desirable characteristics, 
analyze and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional 
teaching and core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
Practicum in Profession of Teaching 3 

1(90) 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นใน
การแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 

morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking processes by 
applying digital technology or modern educational innovations, collaborate 
with parents to develop and strive to solve students' problems to have the 
desirable characteristics with the process of the correct research methodology, 
clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

6(540) 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นใน
การแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 

morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking processes by 
applying digital technology or modern educational innovations, collaborate 
with parents to develop and strive to solve students' problems to have the 
desirable characteristics with the process of the correct research methodology, 
clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6(540) 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการ
คิดข้ันสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการ
บริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่าย            
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี           
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 Operate on teaching a major subject behave as a good example with morality 

and conduct according to professional ethics, make learners are happy and 
have advanced thinking process and leading them to be innovators by 
designing modern educational innovations integrated in community context 
with learning activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with desirable characteristics with the 
correct research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from participation 
and participate in projects related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

 
 

2. กลุ่มวิชาเอก 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4041105 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และระเบียบวิธีพิสูจน์และ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เพ่ือประยุกต์ใช้          
การพิสูจน์ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ขั้นต่อไป 
Study about nature and structure of mathematics, logic and mathematical 
proof and mathematical reasoning about number, set, relation and function. 
Apply the knowledge to mathematical proof in higher level. 

4041205 ระบบจ านวน 
Number System 

3(3-0-6) 

 ศึกษาที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ 
จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
Study about source, properties and theorems of natural number, integer 
number, rational number, irrational number, real number and complex 
number. Apply the knowledge to mathematics learning management for 
fundamental education. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4041411 แคลคูลัส 1  
Calculus I  

3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study about limit and continuity of function, derivative of one variable 
function, derivative of implicit function, application of derivative, L’hopital’s 
rule, integral, techniques of integration, improper integral and application of 
integral. Apply the knowledge to mathematics learning management for 
fundamental education. 

4041412 แคลคูลัส 2  
Calculus II  

3(2-2-5) 

 ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า อนุกรม
ก าลัง ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ใน            
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Study and analyze about sequence and series, infinite series, convergence 
tests, power series, double integrals, partial derivative and ordinary differential 
equation. Apply the knowledge to mathematics learning management for 
fundamental education. 

4041801 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
English for Mathematics Learning Management 

3(2-2-5) 

 สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือ
บทความทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
Search, collect and present vocabulary in mathematics. Practice in reading and 
translating in mathematical content or article. Apply the knowledge to 
mathematics learning management for fundamental education. 

4042509 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Digital Technology for Mathematics Learning Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study digital technology and mathematical software to create media. Apply 
the knowledge to mathematics learning management for fundamental 
education. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4043208 ทฤษฎีจ านวน 
Number Theory  

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมูล
ของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน เพ่ือประยุกต์ใช้ใน          
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
Study about divisible, prime number, greatest common divisor, least common 
multiple, fundamental theorem of arithmetic, congruence, linear Diophantine 
equation, function in number theory.  Apply the knowledge to mathematics 
learning management for fundamental education. 

4043209 พีชคณิตนามธรรม 
 Abstract Algebra  

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร 
ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์ เพ่ือประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study about binary operation, group, subgroup, permutation, symmetric group, 
isomorphism of group and basic knowledge about ring, field and application. 
Apply the knowledge to mathematics learning management for fundamental 
education. 

4043210 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra  

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิ
เวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study about matrix, indicator, system of linear equations, elementary 
operation, vector space, subspace, basis, linear transformation and Eigenvalue 
and Eigenvector. Apply the knowledge to mathematics learning management 
for fundamental education. 

4043601 สถิติและความน่าจะเป็น 
Statistic and Probability 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง  
การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการทดสอบไคสแควร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 Study basic knowledge of statistic, simple data analyze, probability, probability 
distribution of random variations, non-continuous and continuous distribution, 
random sample distribution, Estimation, Hypothesis, Analysis of Variance, 
Simple Linear Regression Analysis and Chi square test. Apply the knowledge to 
mathematics learning management for fundamental education. 

4043803 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Mathematics Learning Management for Elementary School   

3(2-2-5) 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติ การจัด         
การเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา 
โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลใน         
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
Study and analyze mathematics curriculum for elementary school. Design and 
practice in learning management in following topic: number, algebra, 
measurement, geometry, statistic and probability for elementary school. Apply 
methods, formats and techniques of learning management mathematical skills, 
process and  learning media. Design measurement and evaluation for the 
mathematics learning management for elementary school. 

4043804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
Mathematics Learning Management for Junior High School 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัด
และประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
Study and analyze mathematics curriculum for junior high school. Design and 
practice in learning management in following topic: number, algebra, 
measurement, geometry, statistic and probability for junior high school. Apply 
methods, formats and techniques of learning management mathematical skills, 
process and  learning media. Design measurement and evaluation for the 
mathematics learning management for junior high school. 
 
 
 
 
 
 



 
 

99 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4043805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
Mathematics Learning Management for Senior High School 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกแบบ และฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติ ความน่าจะเป็น และ
แคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
Study and analyze mathematics curriculum for senior high school. Design and 
practice in learning management in following topic: number, algebra, 
measurement, geometry, statistic, probability and calculus for senior high 
school. Apply methods, formats and techniques of learning management 
mathematical skills, process and  learning media. Design measurement and 
evaluation for the mathematics learning management for senior high school. 

4044906 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Seminar in Mathematics Education 

1(0-2-1) 

 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์
ศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
Study, research, analyze, synthesize and present about knowledge and 
research in mathematical education. Apply the knowledge to be guideline in 
the mathematics learning management. 

2.2.2) วิชาเอกเลือก 
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4041508 วิทยาการค านวณ 

Computing Science  
3(2-2-5) 

 ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 
Study, analyze, technique and process of solving problem. Practice in the solving 
problem with the technique and process. Present the process through 
explanation, depiction or symbol. Design and write program via basic software or 
basic technology equipment. 
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4042302 เรขาคณิตเบื้องต้น 

Introduction to Geometry 
3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด เรขาคณิต
การแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study about axiom, Euclid’s geometry and the development of Euclid’s 
geometry, geomatric transformation and finding non-Euclid’s geometry. Apply 
the knowledge to mathematics learning management for fundamental 
education. 

4043004 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
History and Development of Mathematics 

3(3-0-6) 

 แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน ตัวเลข เรขาคณิต 
พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง 
และสมัยศตวรรษท่ี 17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศไทย 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Ideas and philosophy of important mathematicians who create ideas about 
number, geometry, algebra, measurement, statistic and probability. Mathematics 
in pre-historic era, middle era and 17th century to present. Evolution of 
mathematics in Thailand. Apply the knowledge to mathematics learning 
management for fundamental education. 

4043211 ทฤษฎีสมการ 
Equation Theory 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ สมการพหุนาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ 
รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study about single variable polynomial, Horner’s Method, Tayler’s formula, 
polynomial equation, relation between roots and coefficients, quadratic 
equation, cubic equation, quartic equation, rational root, Descarte’s rules and 
approximation of root. Apply the knowledge to mathematics learning 
management for fundamental education. 

4043212 วิยุตคณิต 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่  ทฤษฎีบททวินาม           
หลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 Study basic principle about counting, permutation, combination, binomial 

theorem, inclusion and exclusion principle, pigeonhole principle, recurrence 
relation and basic graph theory. Apply the knowledge to mathematics learning 
management for fundamental education. 

4043407 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(3-0-6) 

 ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง 
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ และอนุกรมของจ านวนจริง เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study and prove about real number, topology on the real line, sequence of 
the real number, limit and continuity, derivative, Riemann integral and series of 
the real number. Apply the knowledge to mathematics learning management 
for fundamental education. 

4043705 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Mathematics Education Research 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการท าวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน การวิจัย เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 
Study meaning, methodology, process and statistic in research. Design research 
to develop mathematics learning management. Data analysis, report writing 
and research. Apply the result to develop the mathematics student. 

4043806 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
Mathematical Activity 

2(1-2-3) 

 ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์อัน
ประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียน พร้อมทั้งออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study ideas and principle in mathematical activities management. Design the 
mathematical activities such as mathematics camp, mathematics project or other 
projects that enhance learner skills. Design the measurement and evaluation in 
mathematics activities management. Manage the mathematical activities for 
fundamental education. 
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4043807 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Mathematics Learning Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร
คณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
ทางคณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การน าผลการประเมินมาใช้ใน          
การพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน             
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Study ideas and theories in measurement and evaluation, relation between 
mathematics curriculum and evaluation, instrument design to measure cognitive 
domain, psychomotor domain and affective domain. Finding quality  of 
instruments and scoring. Apply evaluation result to develop student. Innovation in 
mathematics measurement and evaluation. Apply the knowledge to mathematics 
learning management for fundamental education. 

4043808 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Mathematics Problem Solving 

2(1-2-3) 

 ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและ
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการและ
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอน              
การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผล  การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
Study and analyze meaning, importance, kinds of mathematics problem, 
setting and solving mathematics problem, misconceptions in mathematics, 
process and strategies in the solving mathematics problem, technique of the 
setting mathematics problem, teaching to the solving and setting mathematics 
problem, and evaluation. Apply the knowledge to mathematics learning 
management for fundamental education.  
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4043809 สะเต็มศึกษาส าหรับครูคณิตศาสตร์ 

STEM Education for mathematics  teachers 
2(1-2-3) 

 สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.ทั้ง 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ขั้นการก าหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง ขั้นออกแบบวิธี              
การแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และขั้น
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนา นวัตกรรม การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัด
ประเมินผลการเรียนรู้  และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ส าหรับการจัดการเรียนรู้         
สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับ           
การพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือ
นวัตกรรมใหม่ 
Research, analyze and summarize about STEM education according to IPST 
protocol. Study all six step of the framework as: problem identification, data 
gathering, solution design, planning and development, testing, evaluation and 
design improvement, and result or innovation presentation. Design STEM activities, 
create the STEM lesson plans, create learning evaluation from. Provide feedback 
for students. Apply STEM activities with thinking skills, problem posting skill, 
solving and data gathering skill. Analyze discovery or new innovation. 

4043810 สื่อประสมและนวัตกรรมส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
Multimedia and Innovations for Mathematics Teaching 

3(2-2-5) 

 ศึกษาบทบาทของสื่อและนวัตกรรมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การออกแบบ การสร้าง           
การประยุกต์ ประเมินผล และปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมในการสอนคณิตศาสตร์ 
Studies the role of instructional media and innovation in teaching of mathematics, 
designing, construction, application, evaluation and improvement of  instructional 
media and innovation for teaching of mathematics. 

4043811 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
Computer Programming Principles for Mathematical Problem 
Solving 

2(1-2-3) 

 หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การแก้ปัญหาด้วยพื้นฐานขั้นตอนวิธี ผังงาน เขียน
โปรแกรมเบื้องต้นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น อันดับและอนุกรม การจัดหมู่          
การจัดล าดับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชัน การแก้สมการ เวคเตอร์ ความเร็ว 
ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์  และแคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
Principles of basic computer programming; basic algorithmic problem solving; 
flowcharts; basic computer programming for solving mathematics problems 
including sequences and series, combination, probability, binomial theorem, 
function, equation solving, vector, velocity, acceleration, geometry and basic 
calculus with any computer language. 
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4043812 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
Object-Oriented Programming Principles for Mathematics 
Teaching 

2(1-2-3) 

 หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอด
คุณสมบัติ การพ้องรูป เพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการประยุกต์เนื้อหาคณิตศาสตร์ 
Principles and concepts of object-oriented programming, class and object, 
encapsulation, inheritance; polymorphism for mathematical learning and 
application in mathematics. 

4043813 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
Computer Application for Mathematical Problem Solving 

3(2-2-5) 

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา
ระดับสูงในการแก้ปัญหาเชิงพีชคณิตและเรขาคณิต 
Applications for use in mathematics software; introductory programming using 
a high-level programming language for solving algebra and geometry problems. 

4043814 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานส านักงานอัตโนมัติ 
Computer Application for Office Automation 

3(2-2-5) 

 ค าสั่งและวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติการต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน
โปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรม             
การน าเสนองาน และการฝึกปฏิบัติ 
Command and methods of computer operating systems, application of 
computer including a word processor, spreadsheets, program presentation. 

4043815 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
Computer-Assisted Instruction for Mathematics Teaching 

3(2-2-5) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการออกแบบ กระบวนการสร้าง และประเภท
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การสร้างโปรแกรมหรือการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
General knowledge about computer-assisted instruction, principle of designing, 
constructing and types of computer-assisted instruction, related theories 
concerning designing computer-assisted instruction lessons, application of 
computer in teaching-learning mathematics, program development or using 
application software in teaching and learning mathematics.  
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 
เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Education Program in  
  Mathematics 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ป)ี 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Education Program in   
 Mathematics 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
     ชื่อย่อ (ไทย)   :  ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education  (Mathematics) 
     ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Ed.(Mathematics) 
 

ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
     ชื่อย่อ (ไทย)   :  ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics) 
     ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Ed.(Mathematics) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่   6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับปรุงตามหลักสูตร    
ครุศาสตร์บณัฑติแบบอิง
สมรรถนะของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรีและปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
เหมาะสมและตรงตาม    
การเปลีย่นแปลงในโลก
ปัจจุบันมากขึ้น 

2. ปรับโครงสรา้งในหมวดวิชา
เฉพาะกลุม่สาระวิชาชีพครู         
มีการปรับเพื่อใหเ้ป็นไปตา
มาตรฐาน มคอ. 1 

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับมีการเพิ่มเตมิ
กลุม่วิชาที่เกีย่วกบัการสอน
วิชาเอกเพื่อใหส้อดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปรญิญาตรสีาขาศึกษาศาสตร์
และครุศาสตร์  4 ป ี

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 52  หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียน 32 หน่วยกิต 
  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
 2.2. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
   2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 54 หน่วยกิต 
   2.2.1.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  2..2..3 เลอืกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเตมิ  ไม่นอ้ยกว่า       4   หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 37  หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู บังคับเรียน 22 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 
 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
   วิชาเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
      วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 54 หน่วยกิต  

วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
      วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
 

 

4041101  หลักการคณิตศาสตร์  3(3–0–6) 4041105  หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา  
และคำอธิบายรายวิชา 

4041201 พีชคณิตระดับมหาวิทยาลัย 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4041401 แคลคูลัส  1 3(3–0–6) 4041411 แคลคูลัส 1 3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา หน่วยกิต  

และคำอธิบายรายวิชา 
 

4041504 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ 
             คณิตศาสตร์ 

3(2–2–5) 4043811 หลักการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ 
             การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

2(1–2–3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
คำอธิบายรายวิชา 
และย้ายเป็นวิชาเลือก 
เอก 

4042001 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) 4041801 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้ 
             คณิตศาสตร์ 
 
 
 

3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
คำอธิบายรายวิชาและ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4042102 ทฤษฎีเซต 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4042402 แคลคูลัส  2 3(3–0–6) 4041412 แคลคูลัส 2              3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา หน่วยกิต 

และคำอธิบายรายวิชา 
4042403 แคลคูลัส  3 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4042503 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านคณิตศาสตร์ 3(2–2–5) 4043813 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ 

             การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 
และย้ายเป็นวิชาเลือก 
เอก 

4043201 ทฤษฎีจำนวน 3(3–0–6) 4043208 ทฤษฎีจำนวน 3(3–0–6) ปรับรหัสวิชา  
และคำอธิบายรายวิชา 

4043202 พีชคณิตนามธรรม 3(3–0–6) 4043209 พีชคณิตนามธรรม 3(3–0–6) ปรับรหัสวิชา  
และคำอธิบายรายวิชา 

4043203 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4043204 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3–0–6) 4043210 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3–0–6) ปรับรหัสวิชา  

และคำอธิบายรายวิชา 
4043301 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3–0–6) 4042302 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3–0–6) ปรับรหัสวิชา  

คำอธิบายรายวิชา 
และย้ายเป็น 
วิชาเลือกเอก 

4043404 สมการเชิงอนุพันธ์  3(3–0–6) - 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4044508 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 3(2–2–5) 4043815 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการสอน 
             คณิตศาสตร์ 

3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชาและ 
คำอธิบายรายวิชา 
และย้ายเป็นวิชาเลือก 
เอก 

4044904 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2(1–2–3) 4044906 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา คำอธิบาย 
รายวิชา และหน่วยกิต 

4044905 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(1–2–3) 4043806 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 2(1–2–3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
คำอธิบายรายวิชา 
และรวม 3 วิชาได้แก่ 
4044905 ,4043002 
,1024607 
 เป็น 1 วิชาคือ  
4043806 และย้าย 
เป็นวิชาเลือกเอก 

4052201 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2–2–5) 4043601 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชาและ   
คำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

  4041205 ระบบจำนวน 3(3–0–6) ปรับให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลัก ตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
คณิตศาสตร์ 4 ปี 

  4042509 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
             คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต       วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า               20  หน่วยกิต  
4042502 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุสำหรับ 
             คณิตศาสตร์ 

2(1–2–3) 4043812 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 
             สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 

2(1–2–3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และคำอธิบายรายวิชา 

4042504 การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน 2(1–2–3) 4043814 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ 
             งานสำนักงานอัตโนมัติ 

3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
คำอธิบายรายวิชาและ
หน่วยกิต 
 

4043002 คณิตศาสตร์นันทนาการ 3(3–0–6)   นำไปรวมกับวิชา 
4043806 การจัด 
กิจกรรมทางคณิต 
ศาสตร์ 

4043003 ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) 4043004  ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และคำอธิบายรายวิชา 

4043206 ทฤษฎีสมการ 3(3–0–6) 4043211 ทฤษฎีสมการ 3(3–0–6) ปรับรหัสวิชา  
และคำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4043207 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4043405 แคลคูลัสชั้นสูง 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4043406 การวิเคราะห์เชิงเวคเตอร์ 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4044205 คอมบินาทอริกส์เบื้องต้น 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4044406 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) 4043407 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) ปรับรหัสวิชา  

และคำอธิบายรายวิชา 
4044407 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4044408 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4044501 ระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการสอน 
             คณิตศาสตร์ 

2(1–2–3) - 
ยกเลิกรายวิชา 

4044507 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์ 2(1–2–3) - ยกเลิกรายวิชา 
4044703 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4044704 การสร้างตัวแบบและการจำลองสถานการณ์ 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1 3(2–2–5) - ยกเลิกรายวิชา 
4052102 สถิติวิเคราะห์ 2 3(2–2–5) - ยกเลิกรายวิชา 
4053301 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2–2–5) - ยกเลิกรายวิชา 
4053501 การวิจัยดำเนินงาน 1 3(2–2–5) - ยกเลิกรายวิชา 
4053601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2–2–5) - ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4054201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(2–2–5) - ยกเลิกรายวิชา 
4112105 สถิติธุรกิจ 3(3–0–6) - ยกเลิกรายวิชา 
  4041508 วิทยาการคำนวณ  

ปรับให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลัก ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาคณิตศาสตร์ 
4 ป ี

  4043212 วิยุตคณิต  
  4043705 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  
  4043807 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

             คณิตศาสตร์ 
 

  4043808 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  4043809 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
1023604  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้น 
             พ้ืนฐาน 

3(2–2–5) 4043803 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
             ประถมศึกษา 
4043804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
             มัธยมศึกษาตอนต้น 
4043805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
             มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 

3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา  
โดยแบ่งเป็น 3 วิชา  
ปรับคำอธิบายรายวิชา 
และย้ายเป็นวิชาเอก 
บังคับ 



 

 

113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต    
1024605 สื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 3(2–2–5) 4043810 สื่อประสมและนวัตกรรมสำหรับการสอน 

             คณิตศาสตร์ 
3(2–2–5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 
และย้ายเป็นวิชาเลือก 
เอก 

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต    
1024606 การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร ์ 3(2–2–5) - ยกเลิกรายวิชา 
1024607 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แนวใหม่ 3(2–2–5) 4043806 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 2(1–2–3) นำไปรวมกับวิชา 

4043806 การจัด 
กิจกรรมทางคณิต 
ศาสตร์ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4041101  หลักการคณิตศาสตร์ 
              (Principles of Mathematics) 
ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  จำนวนจริง  ตรรกศาสตร์ การ
พิสูจน์  เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (เน้นวิธีการพิสูจน์) 

4041105  หลักการทางคณิตศาสตร์ 
              (Mathematic Principal) 
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และ
ระเบียบวิธีพิสูจน์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวน เซต 
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เพ่ือประยุกต์ใช้การพิสูจน์ในการศึกษาทาง
คณติศาสตร์ขั้นต่อไป 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4041401 แคลคูลัส 1  
            (Calculus I) 
ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ กราฟของสมการ
กำลังสองใน สองตัวแปร 

 
 

4041411 แคลคูลัส 1 
             (Calculus I) 
ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ 
หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรง
แบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4041402 แคลคูลัส 2  
            (Calculus II) 
พิกัด เชิ งขั้ ว  สมการอิงตั วแปรเสริม  อินทิ กรัลจำกัด เขต  เทคนิ ค              
การอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต อนุพันธ์และอินทิกรัลของ
ฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิตาล ลำดับและ
อนุกรม อนุกรมกำลัง 

4041412 แคลคูลัส 2              
            (Calculus II)  
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การ
ทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธ์ย่อย สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 



 

 

115 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4042001 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 
             (English for Mathematics Teachers) 
ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์
วิชาการทางคณิตศาสตร์ หลักการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์
จากตำราวารสาร และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแล้วนำเสนอผล            
การอ่าน และเขียนสรุปเป็นภาษาอังกฤษ 

4041801 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           (English for Mathematic Teaching) 
สืบค้น รวบรวม นำเสนอคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่าน
และแปล เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ เพ่ือนำไปประกอบ         
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4042301 เรขาคณิตเบื้องต้น 
             (Introduction  Geometry) 
พ้ืนฐานเชิงประวัติศาสตร์  ความคิด  มโนมติในเรื่องรากฐานของเรขาคณิต  
เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่  การแปลงเชิงเรขาคณิต  เรขาคณิตแบบยูคลิด
เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม การสร้างทางเรขาคณิ    ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับเรขาคณิตโพรเจคทีฟ 

4042302 เรขาคณิตเบื้องต้น 
             (Introduction  Geometry) 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิต
ของยุคลิด เรขาคณิตการแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4043201 ทฤษฎีจำนวน 
             (Theory  of  Numbers) 
การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้างกำลังสอง      
สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันของออยเลอร์ สัญลักษณ์ของเลอจองค์          
บทตั้งของเกมส์ สัญลักษณ์ของยาโคบี 

4043208 ทฤษฎีจำนวน 
             (Number Theory) 
ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จำนวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัว
คูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟน
ไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจำนวน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4043202 พีชคณิตนามธรรม 
             (Abstract  Algebra) 
กรุป ริง อินทิกรัลโดเมน ฟิลด์ โฮโมมอร์ฟิซึม ไอโซมอร์ฟิซึม ออโตมอร์ฟิ
ซึม เพอร์มิวเทชันกรุป  และนอร์มัลสับกรุป 

4043209 พีชคณิตนามธรรม 
             (Abstract Algebra) 
ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียง
สับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4043204 พีชคณิตเชิงเส้น 
             (Linear  Algebra) 
ระบบสมการเชิงเส้นและการดำเนินการขั้นมูลฐาน เมทริกซ์และดีเทอร์
มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะ
การประยุกต ์

4043210 พีชคณิตเชิงเส้น 
             (Linear Algebra)  
ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวกำหนด ระบบสมการเชิงเส้น การดำเนินการ
ขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่า
ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4052201 ความน่าจะเป็นและสถิติ  
             (Probability and Statistics) 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น             
การแจกแจงแบบสุ่มที่สำคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น                
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่า
สหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 

4043601 สถิติและความน่าจะเป็น  
             (Statistics and Probability) 
ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ  การวิ เคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย               
ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของ
ตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการทดสอบไคสแควร์ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

1023604 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับข้ันพื้นฐาน 
                (Mathematics Learning Management for Basic  
                Education) 
ความคิดรวบยอด สาระสำคัญ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ 
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4043803 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
              (Mathematic Learning Management for  
                Elementary School)   
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบ
และฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต 
สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์  ประกอบกับสื่ อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ               
การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษา 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

1023604 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับขั้นพื้นฐาน 
             (Mathematics Learning Management for Basic  
             Education) 
ความคิดรวบยอด สาระสำคัญ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ 
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4043804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
              (Mathematic Learning Management for  
               Secondary School)   
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด 
เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธี  
การ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

1023604 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับขั้นพื้นฐาน 
             (Mathematics Learning Management for Basic  
              Education) 
ความคิดรวบยอด สาระสำคัญ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ 
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4043805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน 
             ปลาย 
             (Mathematic Learning Management for High  
              School)   
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ออกแบบ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด 
เรขาคณิต สถิติ ความน่าจะเป็น และแคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดย
สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อ  
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัด         
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4044904 สัมมนาคณิตศาสตร์ 
             (Seminar on Mathematics) 
สัมมนาและสรุปความรู้ทางวิชาการในหัวข้อทางคณิตศาสตร์  หรือคณิต
ศาสตรศึกษาโดยอยู่ในความเห็นชอบของผู้สอน 

4044906 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
             (Seminar in Mathematic Education) 
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือ
งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา เพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4043003 ประวัติคณิตศาสตร์ 
             (History  of  Mathematics) 
คณิตศาสตร์ว่าด้วยระบบจำนวนของชาติต่าง ๆ  ตั้งแต่สมัยก่อนศตวรรษที่ 
17 ปรัชญาคณิตศาสตร์  และแนวคิดบางประการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
ปัจจุบัน ให้ศึกษาถึงประวัติและผลงานเด่น ๆ ของนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญ 
ๆ ตลอดจนให้ทราบความเป็นมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศ
ไทย 

4043004  ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
              (History and Development of Mathematic) 
แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญๆ ในเรื่อง
จำนวน ตัวเลข เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น 
ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัยศตวรรษที่ 
17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศ
ไทย เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4044406 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
            (Mathematical  Analysis) 
ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลำดับของจำนวนจริง 
ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของ
จำนวนจริง 

4043407 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  
             (Mathematical  Analysis) 
ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง 
ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ 
และอนุกรมของจำนวนจริง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ปี  

4043206 ทฤษฎีสมการ 
             (Theory  of  Equations) 
สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการกำลัง
สอง   สมการกำลังสาม  สมการกำลังสี่  และการประมาณค่ารากสมการ 
 

4043211 ทฤษฎีสมการ 
             (Theory  of  Equations) 
ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของ
เทย์เลอร์ สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ 
สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม สมการกำลังสี่ รากตรรกยะ กฎของเด
การ์ต การประมาณค่าราก เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ปี  
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4044905 โครงงานคณิตศาสตร์ 
             (Mathematics Project) 
หลักการและแนวคิดในการจัดทำโครงงาน ประเภทของโครงงาน วิธีการ
จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์  การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน การเขียน
รายงาน การจัดแสดงโครงงาน และการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ 

4043806 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
             (Mathematic Activity) 
ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การออกแบบ
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์อันประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ หรือแนวทางอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้ง
ออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และ
จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลกั 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาคณิตศาสตร์ 4 ป ี 

4043002 คณิตศาสตร์นันทนาการ 
             (Entertainment  of Mathematics) 
ศึกษาเกมคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศิลป์ เพลง
คณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ และการพับกระดาษเป็นรูปทรงคณิตศาสตร์
และนำเสนอ 
1024607 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แนวใหม่ 
             (Trend in Mathematics Learning) 
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21   เทคนิค
วิธีการสอนคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ ทักษะการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบต่าง ๆ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

1024605 สื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
             (Medias and Innovations for Mathematics  
              Teaching) 
บทบาทของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาในการเรี ยนการสอน
คณิตศาสตร์  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อและนวัตกรรม           
การออกแบบ การสร้าง และการประยุกต์ สื่อและนวัตกรรมในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์การประเมินและการปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

4043810 สื่อประสมและนวัตกรรมสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
             (Multimedia and Innovations for Mathematics  
              Teaching) 
 ศึกษาบทบาทของสื่อและนวัตกรรมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์         
การออกแบบ  การสร้าง การประยุกต์ ประเมินผล และปรับปรุงสื่อ
และนวัตกรรมในการสอนคณิตศาสตร์ 
 
 

ปรับให้เนื้อหาให้ครบถ้วนและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

4041504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรบัคณติศาสตร์ 
            (Computer Programming for Mathematics) 
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ฝึกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ
คณิ ตศาสตร์  เช่ น  อันดับและอนุ กรม  การจัดหมู่  การจัดลำดับ               
ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชัน การแก้สมการ เวคเตอร์ 
ความเร็ว ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์  และแคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้
ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

4043811 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการแก้ปัญหา 
            คณิตศาสตร์ 
             (Computer Programming Principles for  
              Mathematical Problem Solving) 
หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การแก้ปัญหาด้วยพ้ืนฐาน
ขั้นตอนวิธี ผังงาน เขียนโปรแกรมเบื้องต้นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ เช่น  อันดับและอนุกรม การจัดหมู่  การจัดลำดับ             
ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชัน การแก้สมการ เวคเตอร์ 
ความเร็ว ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์  และแคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้
ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
 
 
 
 

ปรับให้เนื้อหาให้ครบถ้วนและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 



 

 

122 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4042502 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุสำหรับคณิตศาสตร์ 
               (Object Oriented Programming Principles for  
                Mathematical) 
การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ส่วนเชื่อมโยงประสานของ
ออบเจ็กต์ การสืบทอด ความสามารถในการจัดโครงสร้าง คำสั่ง ฟังก์ชั่น
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุในการฝึกการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมแสดงผลการคำนวณต่างๆ 
โปรแกรมเกมส์ทางคณิตศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

4043812 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุสำหรับการสอน 
             คณิตศาสตร์ 
                (Object-Oriented Programming Principles for 

Mathematics Teaching) 
หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ 
หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป เพ่ือการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และการประยุกต์เนื้อหาคณิตศาสตร์ 

ปรับให้เนื้อหาให้ครบถ้วนและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

4042503 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านคณติศาสตร์ 
            (Application of Mathematics Software) 
ศึกษาและฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ในเชิ งพีชคณิต
และเรขาคณิต 

4043813 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการแก้ปัญหา 
            คณิตศาสตร์ 
            (Computer Application for Mathematical  
             Problem Solving) 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูงในการแก้ปัญหาเชิงพีชคณิตและ
เรขาคณิต 

ปรับให้เนื้อหาให้ครบถ้วนและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

4044503 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน 
            (Computer Application for Office Automation) 
การวิเคราะห์องค์กรเพ่ือเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ
สำนักงานธุรกิจในด้านการจัดสำนักงาน ศึกษาและฝึกทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เพ่ื อเป็ น เครื่องมือในการจัดการงานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์  งานประชุม  งานการประสานงานและติดต่อนัดหมายงาน
รวบรวมและประมวลผลข้อมูล และงานควบคุมพัสดุ 

4043814 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน 
            อัตโนมัติ 
            (Computer Application for Office Automation)  
คำสั่ งและวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติการต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมประมวลผล
คำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรม การนำเสนองาน และการฝึก
ปฏิบัติ 

ปรับให้เนื้อหาให้ครบถ้วนและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

4044508 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณติศาสตร์ 
            (Computer-Assisted Instruction Mathematics) 
ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  การสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมา
พัฒนาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

4043815 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ 
            (Computer-Assisted Instruction for Mathematics  
             Teaching)  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการออกแบบ 
กระบวนการสร้าง และประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การสร้างโปรแกรมหรือ
การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ปรับให้เนื้อหาให้ครบถ้วนและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. ผศ.ณรงค ์ ไกรเนตร์ 
2. ผศ.ธีรพิทย์  โต้ตอบ 
3. ผศ.จันทร์วดี  ไทรทอง 
4. ผศ.สวุรรณ จนัทร์แจ่มใส 
5. อาจารย์พงษ์ธร ช่างพานิช 

รายชื่ออาจารย์ประจำ 
1. อาจารย์อรพรรณ เลื่อนแป้น 
2. อาจารย์ปิยวัฒน์  เนียมมาลัย 
3. อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 
4. อาจารย์จุฬาลักษ์ ปราบเสียง 
5. อาจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทองสมนึก 
6. อาจารย์เมษิยา  แย้มเจริญกิจ 

 
 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผศ.ณรงค ์ ไกรเนตร์ 
2. ผศ.ธีรพิทย์  โต้ตอบ 
3. ผศ.จันทร์วดี  ไทรทอง 
4. อาจารย์ ดร. อิสราภรณ ์ ทองสมนึก 
5. ผศ. เมษิยา  แย้มเจริญกิจ 

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. อาจารย์อรพรรณ เลื่อนแป้น 
2. อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 

รายชื่ออาจารย์ประจำ 
1. ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส 
2. อาจารย์จุฬาลักษ์ ปราบเสียง 
3. อาจารย์ปิยวัฒน์  เนียมมาลัย 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ
เป็ น ไป ต าม ม าต ร ฐ าน
หลักสูตร  

 
 



ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                   
        

  
      
   
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับวิชา 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(400-449) 

 

400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
401 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
402 หมู่วิชาเคมี 
403 หมู่วิชาชีววิทยา 
404 หมู่วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
405 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 
410 หมู่วิชาแพทย์แผนไทย 
411 - 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
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หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
(404) 

        หมู่วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็นดังนี้ 
   

รายวิชาในกลุ่มเบ็ดเตล็ด      (404–0––) 
รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานและรากฐานคณิตศาสตร์   (404–1––) 
รายวิชาในกลุ่มพีชคณิต      (404–2––) 
รายวิชาในกลุ่มเรขาคณิต      (404–3––) 
รายวิชาในกลุ่มการวิเคราะห์     (404–4––) 
รายวิชาในกลุ่มคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    (404–5––) 
รายวิชาในกลุ่มวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ    (404–6––) 
รายวิชาในกลุ่มการวิจัยและด าเนินการ    (404–7––) 
รายวิชาในกลุ่มการสอนวิชาเอก     (404–8––) 
รายวิชาในกลุ่มโครงงาน ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   (404–9––) 
                  โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นายณรงค ์ไกรเนตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศกึษา :  
     ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
     ค.บ.(คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี   

1. ตำรา/หนังสือ 
                - 
2. ผลงานวิจัย 

2.1 อรพรรณ เลื่อนแป้น, จิดาภา ไมตรีจิตร, จันทร์วดี ไทรทอง, ณรงค์ ไกรเนตร์. (2562). 
ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องระบบตัวเลขฐาน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1. งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “Global Goals, Local Actions: Looking Back 
and Moving Forward” (29 มีนาคม 2562 ). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพฯ. 361-367. 

 
3. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 
 - การคิดและการตัดสินใจ   - คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาชีวิต 
 - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  - แคลคูลัส 1 
 - แคลคูลัส 2    - แคลคูลัส 3 
 - ทฤษฎีสมการ    - การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - ออกแบบสื่อการเรียนมัลติมิเดีย  - คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 
          - การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายธีรพิทย์ โต้ตอบ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
    กศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร  2538 
    ค.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยม  วิทยาลัยครูเพชรบุรี  2529 

1. ตำรา/หนังสือ 
          -   
 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 อิสราภรณ์ ทองสมนึก, วันวิสาข์ มณีฉาย, จันทร์วดี ไทรทอง, ธีรพิทย์ โต้ตอบ (2562). 

ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบทศนิยมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. งานประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  10 “Global Goals, Local Actions: 
Looking Back and Moving Forward” (29 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กรุงเทพฯ. 376-382. 

 
3. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 
 - เรขาคณิตเบื้องต้น   - คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
 - คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์  - คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 
 - เรขาคณิตแนวใหม่   - การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - คณิตศาสตร์ประกันภัย   - สัมมนาคณิตศาสตร์ 
 - การคิดและการตัดสินใจ   - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 - ปัญหาพิเศษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นางจันทร์วดี ไทรทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วุฒิการศึกษา :  
     กศ.ม.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร  2529 
     วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2526 
 

1. ตำรา/หนังสอื 
          -   

2. ผลงานวิจัย 
2.1  อรพรรณ เลื่อนแป้น, จิดาภา ไมตรีจิตร, จันทร์วดี ไทรทอง, ณรงค์ ไกรเนตร์. (2562). 

ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องระบบตัวเลขฐาน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิ จัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “Global Goals, Local Actions: Looking Back 
and Moving Forward” (29 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพฯ. 361-367. 

2.2  อิสราภรณ์ ทองสมนึก, วันวิสาข์ มณีฉาย, จันทร์วดี ไทรทอง, ธีรพิทย์ โต้ตอบ (2562). 
ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบทศนิยมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. งานประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “Global Goals, Local Actions: 
Looking Back and Moving Forward” (29 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพฯ. 376-382. 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 
 - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1             - การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์
 - คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 1   - แคลคูลัส 1 
 - แคลคูลัส 2    - พีชคณิตเชิงเสน้ 
 - สัมมนาคณิตศาสตร ์   - การคิดและการตัดสนิใจ 
 - สมการเชิงอนุพันธ์สามญั   - การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 - โทโพโลยีเบื้องตน้   - คณิตศาสตร์เชิงตรรกศาสตร ์

 - ทฤษฎีจำนวน    - หลักการคณิตศาสตร์ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นางสาวอิสราภรณ์ ทองสมนึก 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์  
วุฒิการศึกษา : 
     วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 
     วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 
     วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 

1. ตำรา/หนังสือ 
          -   
 
2. ผลงานวิจัย 

2.1  อิสราภรณ์ ทองสมนึก, วันวิสาข์ มณีฉาย, จันทร์วดี ไทรทอง, ธีรพิทย์ โต้ตอบ (2562). 
ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบทศนิยมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. งานประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “Global Goals, Local Actions: 
Looking Back and Moving Forward” (29 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพฯ. 376-382. 

 
3. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 
 - การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  - คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
 - ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ - พีชคณิตนามธรรม 
 - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  - ทฤษฎีเซต 
 - คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5 นางสาวเมษิยา  แย้มเจริญกิจ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
     วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 
     วท.บ. (สถิติ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 
 

1. ตำรา/หนังสือ 
          -   
2. ผลงานวิจัย 

2.1  Veeranun Pongsapukdee, Pairoj Khawsittiwong and Maysiya 
Yamjaroenkit. (2015). Test Statistics for Dispersion Parameter in Poisson 
Regression and Generalized Poisson Regression Models. Silpakorn U 
Science & Tech J. 10(2): 31-36. (TCI 1) 

       2.2  กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, เมษิยา แย้มเจริญกิจ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2559).         
การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของ
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 คณะวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย. 11(1): 14-20. (TCI 1) 

2.3  กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, เมษิยา แย้มเจริญกิจ, รักถิ่น เหลาหา และ กฤตย์ษุพัช            
สารนอก (2562). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ์จริง เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. งานประชุมและนำเสนอ
ผลงานวิชาการทางการศึกษาครั้งที่ 6 (12-13 มกราคม 2562). มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา. 27-33. 

3. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 
 - สถิติวิเคราะห์ 1    - สถิติธุรกิจ 
 - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   - การคิดและตัดสินใจ 
 - แคลคูลัส 1                        - แคลคูลัส 2 
 - สัมมนาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  - ชีวสถิติสาธารณสุข 
 - คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน             - การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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