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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
(หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
คณะ   :  ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :    25571531101004 
ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Mathematics (English Program) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

 ชื่อย่อ  :    ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Mathematics) 

 ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Mathematics) 
 

3. วิชาเอก   คณิตศาสตร์ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

ภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเห็นชอบใน

การน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  2 /2562 เมื่อวันที่  21 เดือน กุมภาพันธ์     
พ.ศ. 2562  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่          

4/2562  เมื่อวันที่  7 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
8.6  ผู้ออกแบบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  

3 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ 
มูลโพธิ ์

อาจารย ์ ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2561 
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2549 

 
ศษ.บ. การมัธยมศึกษา วิชาเอก
การสอนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (คณติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

2546 

2 นางสาวกอบกุล 
สังขะมัลลิก 

รองศาสตราจารย ์ Higher Graduation Diploma 
(Higher Education)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530 

ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2523 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
พระนคร 

2515 

3 นางเปรมจติต ์
ขจรภัย ลาร์เซ่น 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Curriculum and 
Instruction) 

University of Southern California, 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่เป็น
สมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของ
กลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 
โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลด
ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single 
Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศ
เหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและ
เศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
คมนาคม พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการ
ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทย
ต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัด
การศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหล
บ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก    จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก
สะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง   การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่าง
การพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริ มการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพ
ติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และ
เยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 
ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็น
รากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัการศึกษาจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
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      11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิง
ขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า
และก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง และมาตรฐานวิชาชีพของ
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิต
ครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง นั่นก็คือผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้อง
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ในเนื้อหา สาขาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ/หรือการแก้ปัญหา
ในการจัดการศึกษาในสภาพของสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้  และใฝ่รู้ มี
ทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติ
ปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้น
การพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งใน

มาตรา 7 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง
ชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
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และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนินการ 
13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ สามารถบูรณาการและจัดการความรู้อย่างมี
ระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา  

1.2  ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อ

สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่ง
ได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึง
สามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ 
ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้
เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

1.3  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา และวิชาชีพครู เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

1.3.2 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม 
 1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
 1.3.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3.5 มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1.3.6 มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียน 
1.3.7 มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความสามารถในการออกแบบและท าการวิจัยในชั้นเรียน 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพ 
1.3.8 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม และ
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้าน
การเรียนการสอน และ 
บริการวิชาการให้มีความรู้
สมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้ท างานบริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน–กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัด

คุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
(ภาคผนวก ก) 

2.2.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 
2.2.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทาง 

การศึกษา 
2.3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ยังไม่ดีเพียงพอเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 

จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาแรก
เข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 
วิชาปรับพื้นฐาน 

2.4.3 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะน าการเรียน 
2.4.4 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าลงทะเบียน 705,000 1,410,000 2,115,000 2,820,000 2,820,000 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     
   2.1 งบบุคลากร 820,920 861,966 905,064 950,318 950,318 
   2.2 งบด าเนินการ 60,000 80,000 100,000 120,000 120,000 
   2.3 งบลงทุน        
        2.3.1 อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวมรายรับ 2,045,920 2,911,966 3,680,064 4,450,318 4,450,318 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 820,920 861,966 905,064 950,318 950,318 

2. งบด าเนินการ       

   2.1 ค่าตอบแทน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

   2.2 ค่าใช้สอย 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

   2.3 ค่าวัสดุ 56,000 112,000 160,000 224,000 224,000 

   2.4 ค่า
สาธารณูปโภค 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทุน       

   3.1 ค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

   3.2 ค่าครุภัณฑ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. เงินอุดหนุน       

   4.1 การท าวิจัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

   4.2 การบริการ
วิชาการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมรายจ่าย 1,733,920 2,080,966 2,272,064 2,481,318 2,481,318 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 28,560.89 บาท/คน/ป ี
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2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561  (ภาคผนวก ก)  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า    43 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า    31 หน่วยกิต 
       2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
       2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
                                     จ านวนไม่น้อยกว่า 

    
12 

 
หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า 
      2.2.1) วิชาเอกบังคับ  จ านวนไม่น้อยกว่า 

  61 
  40 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2.1.1) วิชาการสอนคณิตศาสตร์  
                              จ านวนไม่น้อยกว่า 

 
16 

 
หน่วยกิต 

2.2.1.1) วิชาการจัดการเรียนการสอน   
           ร่วมทางด้านคณิตศาสตร์ 
           จ านวนไม่น้อยกว่า 

 
 

24 

 
 

หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ   

  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย   
    (ภาคผนวก ข) 

  

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Educational Psychology for Teachers  
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being   
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
a Professional Teacher 

ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning management  
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology  
for Communicative Education and Learning 

 

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  
ETP403 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  
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2.1.2) วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

Thinking Process Skill Development 
3(3-0-6) 

ETP223 
 

จิตวิทยาการแนะแนว 

Guidance Psychology 
3(2-2-5) 

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Utilization of Community and Digital Resources for 
Education 

3(2-2-5) 

ETP321 
  

การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

3(3-0-6) 

ETP322 การศึกษาในอาเซียน 
Education in ASEAN 

3(3-0-6) 

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 

Educational Research 
3(2-2-5) 

ETP324 
 

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Psychology for Exceptional Children 

3(3-0-6) 
 

ETP325 
 

การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 
Planning and Educational Project Management 

3(3-0-6) 
 

ETP421 
  

การสัมมนาทางการศึกษา 
Seminar in Education 

3(2-2-5) 

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Learning Model and Learning Management 

3(2-2-5) 
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   2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
                            

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 

 Internship 1  
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 

 Internship 2  
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 

 Internship 3  
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

 Internship 4  
   

 

2.2) กลุ่มวิชาเอก                   ไม่น้อยกว่า   61 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ              40       หน่วยกิต 
  2.2.1.1) วิชาการสอนคณิตศาสตร์          16       หน่วยกิต 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 

 Mathematics Learning Management for Elementary Level  

EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 English for Mathematics Learning Management  

EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 

 Mathematics Learning Management for Lower Secondary Level  

EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 

 Mathematics Learning Management for Upper Secondary Level  

EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Computing Science for Mathematics Teachers  

EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar in Mathematics Education 
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 2.2.1.2) วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วม  
ทางด้านคณิตศาสตร ์       

 
จ านวน     24 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SEM101 แคลคูลัสส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

 Calculus for teachers 1  

SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Principles of Mathematics for Teachers  

SEM103 ระบบจ านวนส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Number System for Teachers  

SEM201 แคลคูลัสส าหรับครู 2 3(2-2-5) 

 Calculus for Teachers 2  

SEM202 เรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Introduction to Geometry for Teachers  

SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Number Theory for Teachers  

SEM204 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Probability and Statistics for Teachers  

SEM205 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Linear Algebra for Teachers  
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2.2.1) วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า   21   หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(2-2-5) 

 Mathematical Skills and Processes in School Mathematics  
EME106 จ านวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 

 Numbers Algebra in School Mathematics  
EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 

 Measurement and Geometry in School Mathematics  
EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Conducting Mathematical Activities  
EME310 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Mathematics Learning Management  
EME313 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematics Problem Solving  
EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 

 Research in Mathematics Education  
EME406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Assessment and Evaluation in Mathematics Learning  
EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 History and Evolution in Mathematics  
SEM301 วิยุตคณิตส าหรับครู (คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับครู) 3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics for Teachers  
SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Abstract Algebra for Teachers  
SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Mathematics Analysis for Teachers  
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว  
ตัวเลข 3 ตัว อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ  
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา  
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย  
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา  
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร  
EME หมู่วิชาการสอนคณิตศาสตร์  

ETP หมู่วิชาวิชาชีพครู 
SEM หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมทางด้านคณิตศาสตร์ 

VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE การศึกษาท่ัวไป 8 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SEM101 แคลคูลัสส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู  3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE การศึกษาท่ัวไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SEM103 ระบบจ านวนส าหรับครู  3(2-2-5) 
SEM201 แคลคูลัสส าหรับครู 2  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EME106 จ านวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE การศึกษาท่ัวไป 8 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SEM202 เรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE การศึกษาท่ัวไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 
EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  

22 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE การศึกษาท่ัวไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

3(2-2-5) 

SEM204 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับครู 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
EME310 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxx xxxxxxxxx 3 
รวมหน่วยกิต 19 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE การศึกษาท่ัวไป 2 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3(2-2-5) 

SEM205 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EME313 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP403 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1)  
xxxxxx วิชาชีพครูเลือก 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1)  
EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EME406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxx xxxxxxxxx 3 
รวมหน่วยกิต 17 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(2-2-5) 

 Mathematical Skills and Processes in School Mathematics  
ศึกษาโมเดลการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ชอเอ็นเฟลด์ 

(Schoenfeld)   เลสเตอร์ (Lester) และนักคณิตศาสตรศึกษาอ่ืน ๆ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียน
คณิตศาสตร์ กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด  ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่าง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนและแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับขอบเขตเนื้อหาอ่ืน ๆ 
ศึกษาการสร้างและการใช้การแสดงแทนในการจัดการ บันทึกและสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์  การเลือก 
การประยุกต์ใช้และการแปลความหมายระหว่างการแสดงแทนทางคณิตศาสตร์หลากหลายแบบเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา ความส าคัญของการให้เหตุผลและการพิสูจน์ในฐานะท่ีเป็นแง่มุมหนึ่งของคณิตศาสตร์ 

Study Polya’s, Schoenfeld’s, Lester’s and others’ problem-solving model. 
Necessary skills for learning mathematics. Mathematical thinking and learning skills. Study of 
mathematical communication processes, communication and thinking processes, connections 
between mathematical ideas in school mathematics and other domains, creating and using 
representations to organize, record, and communicate mathematical ideas. Study of 
selecting, applying, and translating among mathematical representations to solve problems. 
Importance of reasoning and proof as fundamental aspects of mathematics. 

 
EME106 จ านวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 
 Numbers Algebra in School Mathematics  

ศึกษาเกี่ยวกับการสอนจ านวนและการด าเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 1 -4 ได้เข้าใจ
จ านวน วิธีการแสดงแทนจ านวน ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนและระบบจ านวน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
ความหมายของการด าเนินการและเข้าใจได้ว่าการด าเนินการแต่ละประเภทเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพ่ือให้
นักเรียนสามารถค านวณได้อย่างคล่องแคล่วและประมาณค่าได้อย่างเหมาะสม การศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนพีชคณิตในระดับโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจแบบรูป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
แสดงและวิเคราะห์สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยใช้สัญลักษณ์ทางพีชคณิต 
ใช้แบบรูปทางคณิตศาสตร์เพ่ือแสดงและท าความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงปริมาณ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในหลากหลายบริบทได้ 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

Study teaching and learning numbers and operations to enable all school 
students to –  understand numbers, ways of representing numbers, relationships among 
numbers, and numbers systems; understand meanings of operations and how they relate to 
one another; compute fluently and make reasonable estimates.  Study teaching and learning 
algebra to enable all school students to –  understand patterns, relations, and functions; 
represent and analyze mathematical situations and structures using algebraic symbols; use 
mathematical models to represent and understand quantitative relationships and analyze 
change in various contexts. 

 
EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 
 Measurement and Geometry in School Mathematics  

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการวัดสิ่งต่าง ๆ และหน่วยต่าง ๆ ทั้งแบบเจาะจงและไม่
เจาะจง หน่วยมาตรฐาน ระบบหน่วยและกระบวนการวัด การน าเทคนิค เครื่องมือ และสูตรต่าง ๆ ในการวัด
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือระบุการวัดได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์คุณลักษณะและคุณสมบัติของรูปเรขาคณิต 2  
มิติและ 3 มิติ และการสร้างข้อโต้แย้ง ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต การระบุต าแหน่ง
และการบรรยายลักษณะของความสัมพันธ์ทางมิติสัมพันธ์โดยใช้เรขาคณิตวิเคราะห์และระบบการแสดงแทน
อ่ืน ๆ การน าการแปลงและการสมมาตรไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้มโนภาพ การให้เหตุผลทาง
มิติสัมพันธ์และการใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิตเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 

Study characteristics of measurement, both of arbitrary units and standard 
units, unit system and measuring processes.  Apply appropriate techniques, tools, and 
formulas to determine measurements.  Analyze characteristics and properties of two- and 
three-dimensional geometric shapes and develop mathematical arguments about geometric 
relationships. Specify locations and describe spatial relationships using coordinate geometry 
and other representational systems.  Apply transformations and use symmetry to analyze 
mathematical situations.  Use visualization, spatial reasoning, and geometric modeling to 
solve problems. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Conducting Mathematical Activities  

ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์อันประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study the principles of mathematical activities, design mathematical activities 
including Math camp, Mathematics project or other guidelines that promote student 
development along with the design, measurement and evaluation of mathematical activities 
and organizing mathematical activities at the basic education level. 

 
EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Mathematics Learning Management for Elementary Level  

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึ กษา โดยใช้
วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษา 

Study and analyze elementary mathematics curriculum. Design lesson and 
practice teaching numbers, algebra, measurement, geometry, and statistics and probability 
for elementary level using various methods, styles, and techniques for learning management 
and by mathematical skills and processes with variety of learning materials. Design 
measurement and evaluation in learning mathematics at the elementary level. 

 
EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 English for Mathematics Learning Management  

สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือ
บทความทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

Search, collect, and present mathematical vocabulary. Practice reading and 
translating mathematical content or articles to be used in mathematics learning 
management at the basic education level. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
 Mathematics Learning Management for Lower Secondary 

Level 
 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

Study and analyze mathematics curriculum at the lower secondary level. 
Design and practice learning numbers, algebra, measurement, geometry, statistics, and 
probability in lower secondary schools by using methods, styles, techniques for learning 
management through combining mathematical skills and processes with a variety of learning 
materials. Design evaluation and assessment in learning mathematics at the lower secondary 
level. 

 
EME310 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Mathematics Learning Management  

ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

Study digital technology, mathematical program in order to create learning 
materials and apply for mathematics learning at basic education level. 
 
EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
 Mathematics Learning Management for Upper Secondary 

Level 
 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น และแคลคูลัส ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการ เรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

Study and analyze upper secondary mathematics curriculum. Design lesson 
and practice teaching numbers, algebra, measurement, geometry, and statistics and 
probability and high school calculus by using methods, styles, techniques for learning 
management through combining mathematical skills and processes with a variety of learning 
materials. Design evaluation and assessment in learning mathematics at the upper secondary 
level. 

 
EME313 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematics Problem Solving  

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา
และการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตสาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธี
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปัญหาและการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

Study and analyze meaning, significance, types of mathematical problems, 
solving problems and setting up mathematical problems, mathematical misconceptions, 
processes and strategies for solving mathematical problems. techniques for setting 
mathematical problems, problem solving and mathematical problems teaching. Evaluation 
of problem solving and mathematical problems as a guideline for organizing mathematics 
learning activities at the basic education level. 

 
EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Computing Science for Mathematics Teachers  

ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 

Study, analyze techniques and problem-solving procedures. Practice 
problem-solving skills. Represent problem-solving procedures by using verbal, drawing, or 
signs and symbols. Design and use hard and software for programming. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 
 Seminar in Mathematics Education  

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

Study, research, analyze, synthesize and present knowledge or research in 
mathematical studies to be used as a guideline for managing mathematical learning. 

 
EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 
 Research in Mathematics Education  

ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการท าวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

Study the meaning of methodology, research procedures and statistics used in 
research design for developing mathematics learning management, data analysis and writing 
research reports to be applied to develop mathematics learners. 
 
EME406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Assessment and Evaluation in Mathematics Learning  

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร
คณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทาง
คณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study concepts and theories in measurement and evaluation relationship 
between mathematics curriculum and evaluation. Design cognitive tools, skills, range and 
mathematical range, finding quality tools and scoring. Apply assessment results to develop 
learners’ innovative mathematical measurement and evaluation to be applied in the 
management of mathematics learning at the basic education level.  

 
 

 

 

 

 



30 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  

30 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 History and Evolution in Mathematics  

แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน ตัวเลข 
เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง 
และสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Study concepts, philosophy, creation of works of important mathematicians In 
numbers, numbers, geometry, algebra, statistical measurement and probability, history of 
prehistoric mathematics, the Middle Ages and the 21st century until the present time and 
the evolution of mathematics courses in Thailand to be applied in the management of 
learning mathematics. 
 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Educational Psychology for Teachers  

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน า
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, apply knowledge of psychology for learning 
management in order to develop learners based on their potentials and age range. Provide 
learners with special needs by using principles, concepts, theories on psychosexual 
development, educational psychology, counseling psychology, brain-based learning. Enhance 
development and learning of learners at each age range, learners with special needs, 
guidelines for giving advices to parents on enhancing learner’s development, case study, give 
reflection for design how to provide assistance and to develop learners individually based 
on one’s potentials. Develop learners with teachership, systematically provide progress 
report to parents. Give feedbacks to the parents and members in the partnership to create 
a network of collaboration and apply reflection’s results in self-development as a 
knowledgeable teacher, well-rounded, and up-to-date to social intelligence. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being a Professional 

Teacher 
 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

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 
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. 

 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  

หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการฟัง การดู การพูด 
การอ่าน และการเขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครูเพ่ือสื่อความหมาย ในการเรียนการสอนและการ
สื่อสาร สืบค้นสารนิเทศ เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน 

Study principles and techniques on how to use Thai and English language. 
Practice listening, speaking, reading, and writing skills. Be able to apply speech 
communication for teachers to communicate meaningfully in teaching and communicating, 
retrieving information in order to be well-rounded, ready for changes. Practice designing 
lessons for improving learners on listening, observing, speaking, and writing skills. 
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ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ื อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
การฝึกปฏิบัติการหลักสูตรในสถานศึกษา 

Design and develop a school curriculum based on the nature of each field  of 
study consistent with the school and community contexts. Implement and evaluate the 
curriculum by applying principles, theories on curriculum development, foundation on 
educational philosophy, psychology, society, culture, and technology. Develop Basic 
Education Curriculum.  Implement and evaluate the curriculum, problems and trends on 
curriculum development  in order to have skills on constructing, implementing, and 
evaluating through reflections for applying for the best interest as a good teacher who is 
well-rounded, up-to-date, and socially intelligent. Practicum curriculum in school. 
 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Management   

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่ างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูร
ณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การ
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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Plan and manage natural learning process in the  major field of study  to develop 

learners to be  intellectual  innovators, to enhance student learning, to attend to and accept  
individual differences among students, create activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; enhance awareness of learners’ well-being,  
integrate knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in 
instruction by using learning theories, 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. Use digital technology media, inclusive education, 
coaching, classroom management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, 
practicum in real situation; to be a responsible and committed person in developing learners 
to achieve their potential. 

 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for Communicative 

Education and Learning 
 

ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Design and development learning media. Apply digital technology in the design 
of natural learning management of major field of study in order to develop learners to be 
intellectual, thoughtful and innovative in consistent with the context and individual 
differences among the students and learners with special needs by analyzing principles, 
concepts, theories related to innovation and information technology for communication, 
education and learning related to laws, and  ethics in using digital technology.  Be able to 
choose and apply innovation and information technology for communication, education, 
and effective learning management which do not violate intellectual property.  Apply 
reflective thinking to develop oneself to be a good teacher with knowledge and awareness 
of changes.       
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ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 

 Thinking Process Skill Development  
ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด ทฤษฎีและ

หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ลักษณะการคิดการน าเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบ
และวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะ
กระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

Meaning and importance of thinking and development of intelligence, concepts, 
theories and principles of thinking process skill development, types of thinking process, 
characteristics of thinking, presentation of thinking and thinking map, promotion and 
development of basic and higher thinking: analysis thinking skill, creative thinking skill, critical 
thinking skill, and problem-solving skill, planning and designing learning management to 
develop thinking process skill, instruments and evaluation of thinking process skill, practice 
planning learning management to develop thinking process skill. 
 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  

ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะแนว
กระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนวการบริหารงานแนะแนว และการประเมินผล
การจัดบริการแนะแนว 

Meaning, history, philosophy and principles of guidance psychology; ethics of 
counselor; process and techniques of guidance services; models of management of guidance 
services; guidance activities for individual’s potential development; roles of guidance 
personnel; management and evaluation of guidance services. 
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ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Utilization of Community and Digital Resources for Education  
ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล การ

ส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาการจัดระบบ
ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา 

Meaning, scope and value of community and digital learning resources; the 
survey of community resources and their usage; the development of learning centers in 
schools; the management of database systems and the administration of learning resources 
for educational development. 
 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
             Measure and evaluate learning achievement based on the nature of each major 
of study, focusing on developing learners to become intellectual and innovative, inspiring 
the learners who like to learn and to create innovation which is consistent with the context 
and individual differences. Conduct activities and create learning environment concerning 
the learner’s happiness by applying learning management which integrates both content 
and language, learning management which integrates materials and local learning resources, 
digitally technological media, process of creating learning innovation, learner development 
through guidance.  Use lesson planning and learning management which are based on the 
nature of each major of study. Practice micro-teaching, and try-out learning management 
with different contexts in order to have the ability to design learning management.  Acquire 
skills of  learning management and use reflections for self-development as a good teacher, 
well-rounded, and up-to-date and socially intelligent.          
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ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Research and Development of Learning Innovation  
วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง

กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัย
โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                 Research and solve problems to develop learners. Create innovation to develop 
learners' learning that is consistent with the nature of the major field of study, different 
context of learners, students with special needs by studying and analyzing the problems and 
needs for development of students in the classroom research design by applying principles, 
concepts, research theories, and researcher ethics. Create and find quality research tools.  
Apply digital technology to create innovation in research to solve problems and develop 
learners. Create innovation that is consistent with the context of the community In order to 
be able to use the research results to develop learning management and develop learners. 
Use reflective thinking and apply self-development  in being a good teacher with knowledge 
and awareness for changes. 

 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  

วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพเป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง การสังเกตการบริหารและการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
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Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans and 

educational development programs and communities, design; implement quality assurance 
in education work that is consistent with educational institutions. Have knowledge of 
educational administration,  information system for school administration, quality assurance 
education, and the philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, 
educational management of educational institutions at each level and type of education by 
using a variety of learning management processes to develop oneself to have a good 
attitude, right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  
world context wisely, modern society and keeping pace with changes. Observe educational 
administration and quality assurance in school. 

 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 

 Inclusive Education  
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการบริการสนับสนุนส าหรับชั้น
เรียนรวม 

Meaning, importance, concepts, principles and theories related to the inclusive 
education; knowledge about students with special needs; adaptation for inclusive education 
management, techniques of inclusive education management; teachers’ roles in inclusive 
education management; management of services supporting inclusive classroom. 
 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 

 Education in ASEAN  
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ปรัชญาการศึกษา ระบบ

การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม
และบริบทท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

Evolution of educational management of countries in ASEAN: education 
philosophy, curriculum and instruction development in accordance with the condition of 
economy, politics, society and local including administration and educational quality assurance 
of countries in ASEAN Community. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Research  
ความหมาย  แนวคิด  และความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา  จรรยาบรรณนักวิจัย  

ประเภทของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการ
วัดตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางการ
ศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย 

Meaning, development, concept, fundamental theory of educational research; the 
importance of educational research; ethics of researchers and laws related to research, model 
of research, stages of research, selection of research problems; search of document and related 
literature; variables and hypotheses; educational research design; qualitative and quantitative 
data analysis; interpretation and conclusion of research results; writing research proposals and 
research reports; discussion and exchange ideas and knowledge obtained from research. 
 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 

 Psychology for Exceptional Children  
ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลในครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แนว
ทางการปฏิบัติต่อเด็กที่ความต้องการพิเศษ แหล่งบริการและการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

Characteristics of students with special needs; factors related to the development 
of students with special needs; problems of spiritual development of students with special 
needs and their families; ways of treating students with special needs; services and help for 
students with special needs. 
ETP325 

 
การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 
Planning and Educational Project Management 

3(3-0-6) 
 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการเขียนโครงการพัฒนา
ทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการประเมินผลโครงการ 

Basic principles concerning planning and project management; methods of 
writing the educational development project; practicing planning of educational 
development systematically, conducting projects and activities to develop schools; 
conducting educational projects for community development, and evaluation of the 
projects. 
 



39 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  

39 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP403 คุรุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  

จัดท าคุรุนิพนธ์ในรูปแบบรายงานวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  แสดงถึงคุณลักษณะความเป็นครูผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  การร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน  มีรายงานและผลงานอย่างต่อเนื่อง  และมีพัฒนาการความเป็นครูมืออาชีพ 

Complete an individual development plan in the form of an academic report, 
a research report, and a creative project which reflect teacher’s competencies. Express  
characteristics of a good teacher through teaching practicum, Professional Learning 
Community (PLC), strengthen networks with parents and a community. Continuously update 
with a progress report and development as a professional teacher. 

 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 

 Internship 1  
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบท
ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 
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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. 
 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 

 Internship 2  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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. 
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ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 

 Internship 3  
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

 Internship 4  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, 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. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Seminar in Education  
ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา การ

วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติการฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

Objectives and models of seminar procedures, planning seminars, analyzing the 
conditions of problems and trends of basic education in both local and national levels; practice 
skills in analyzing problems by using group dynamics; discussing and expressing opinions toward 
development plans by means of scientific method; investigating new ideas and concepts from 
various information. 

 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Skills and Techniques of Learning Management  
ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการน าเข้าสู่

บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยา
ท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอน
รายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการ
สอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 

Meaning, framework, and significance of teaching skills and techniques, skills for 
introducing the lessons, arousing learners’ attention and making questions, using learning 
materials when teaching, storytelling, reinforcing, physical interaction, giving 
examples/demonstration and concluding lessons. Big-class Teaching, small-class teaching, 
individual teaching, using songs in teaching, role-playing, collaborative teaching, Critical-thinking-
based teaching, techniques for inclusive learning, techniques for constructing a personalized 
lesson plan. Practice teaching by using skills and techniques necessary for teachers. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Learning Model and Learning Management  
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบและกระบวนการ ใช้สาระส าคัญในสาขา
วิชาเอก สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกตกระบวนการเรียนรู้ อภิปรายหรือ
สะท้อนความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทาง
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

Study and analyze varieties of learning forms. Designing and writing lesson plans 
according to instructions of forms and processes by using core contents in the field of study.  
Designing media and digital technology or learning resources for effective learning. Practice 
processes and forms of learning management. Practice observing learning management. 
Discuss or reflect ideas in order to clear understanding which related to learning 
management process. Give the ways to improve more effective learning management.        
 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
                  Production of Multimedia for Education  

ความหมาย  ความส าคัญ  ลักษณะ  ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  โดยการวิเคราะห์
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ  สร้างและพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย  ในการ
เรียนการสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 

Study meaning, significance, characteristics, types of multimedia computer by 
analyzing principles, concepts, and theories about practicing of designing, constructing, and 
developing multimedia materials in learning and teaching, in evaluating, and sharing those 
multimedia materials. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SEM101 แคลคูลัสส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

 Calculus for Teachers 1  
ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์

ของฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

Study limits and continuity of functions, derivative of one variable functions, 
derivative of default function, application of derivatives, L'Hopital's Rule, techniques of 
integration, improper integrals, application of integrals to be used in learning management 
at the basic education level. 

 
SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Principles of Mathematics for Teachers  
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และระเบียบวิธีพิสูจน์

และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เพ่ือประยุกต์ใช้การพิสูจน์ ใน
การศึกษาทางคณิตศาสตร์ขั้นต่อไป 

Study nature and mathematical structures, logic, methods of proof, and 
mathematical reasoning on number, set, relations, and functions to apply proofs for further 
mathematical studies. 

 
SEM103 ระบบจ านวนส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Number System for Teachers  
ศึกษาที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ 

จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

Study properties and theorem of natural numbers, integers, rational numbers, 
irrational numbers, real numbers and complex numbers in order to be applied for teaching 
at the basic education level. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SEM201 แคลคูลัสส าหรับครู 2 3(2-2-5) 

 Calculus for Teachers 2 
รายวิชาบังคับก่อน : แคลคูลัสส าหรับครู 1 

 

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า อนุกรม
ก าลัง ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

Study and analyze of sequences and series, infinite series, test of convergence 
series, power series, double integrals, partial derivatives, basic ordinary differential equations 
to be applied for teaching at the basic education level. 

 
SEM202 เรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Introduction to Geometry for Teachers  
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด เรขาคณิต

การแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

Study the axiomatic system, Euclidean geometry, development of Euclidean 
geometry, transformation geometry, and non- Euclidean geometry discovery to be applied 
for teaching at basic education level. 
 
SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Number Theory for Teachers  
ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลัก

มูลของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

Study of divisibility, prime numbers, greatest common divisors, least common 
multiples, fundamental theorem of arithmetic, congruences, Diophantine equations, and 
functions in number theory to be applied for teaching at the basic education level. 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SEM204 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Probability and Statistics for Teachers  
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจง

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง และการแจก
แจงของตัวอย่างสุ่ม และการประมาณค่า เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Introduction to statistics, simple data analysis, probability, distribution of 
random variables, discrete and continuous probability distributions, distribution of random 
samples, and estimation to be applied for teaching at the basic education level. 

 
SEM205 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Linear Algebra for Teachers  
ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิ

เวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

Study matrix, determinants, linear equation systems, elementary operations, 
vector space, sub-space, basis, linear transformation, eigenvalues and eigenvectors to apply 
for teaching at the basic education level. 

 
SEM301 วิยุตคณิตส าหรับครู (คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับครู) 3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics for Teachers  
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม 

หลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น เพ่ือประ
ยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study the basic counting principles. Sorting the binomial theorem, Principles of 
increase-cut, Principles of pigeon nest, Recurrence relationship, Introduction to graph theory 
to be applied in learning management at the basic education level. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  

48 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Abstract Algebra for Teachers  
ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร 

ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

Study of binary operation, group, subgroup, permutation group, symmetric 
group, homomorphiom theorem of group, introduction to ring, fields and applications to be 
applied in learning management at the basic education level. 
 
SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Mathematics Analysis for Teachers 
รายวิชาบังคับก่อน : แคลคูลัสส าหรับครู 2 

 

ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวน
จริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ และอนุกรมของจ านวนจริง เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

Study and prove about real number systems, Topology on real number lines, 
Order of real numbers, Limits and Continuity, Derivative Riemann Integration and serial 
numbers of real numbers to be applied in learning management at the basic education level. 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

1 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ 
มูลโพธิ ์

อาจารย ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2561 12 12 12 12 

ศษ.ม. (คณิตศาสตร
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2549 
 

    

ศษ.บ. การ
มัธยมศึกษา วิชาเอก
การสอน
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
 

2546     

2 นางสาวกอบกุล 
สังขะมัลลิก 

รอง
ศาสตราจารย ์

Higher Graduation 
Diploma (Higher 
Education)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2530 12 12 12 12 

ศษ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2523     

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัย
วิชาการศึกษา  
พระนคร 

2515     

3 นางเปรมจติต ์
ขจรภัย ลาร์เซ่น 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Curriculum 
and Instruction) 

University of 
Southern 
California, Los 
Angeles, 
California, 
USA. 

2528 
 

12 12 12 12 

   M.S. (Educational 
Administration) 

Bemidji State 
College, 
Bemidji, 
Minnesota, 
USA. 

2516     

กศ.บ. 
(ประวัติศาสตร์) 

วิทยาลัย
วิชาการศึกษา 
ประสานมิตร 

2513     
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

4. นางสาวธนัชพร 
บรรเทาใจ 

อาจารย ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2560 12 12 12 12 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2554     

5. Mr. Robert 
William Larsen  

อาจารย ์
 

Ph.D. (Counseling 
with a Minor in 
Statistics) 

University of 
North 
Dakota, 
Grand Forks, 
North 
Dakota, USA. 

2528 12 12 12 12 

M.S. (Counseling 
Education)  

Bemidij State 
University, 
Bemidij, 
Minnesota, 
USA. 

2515     

B.S. (Business 
Education)  

Moorhead 
State 
University, 
Moorhead, 
Minnesota, 
USA. 

2510     
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่จบ ภาระการสอน (ชม./

สัปดาห์) 
 2562 2563 2564 2565 

1 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ 
มูลโพธิ ์

อาจารย ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2561 12 12 12 12 

ศษ.ม. (คณิตศาสตร
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

2549 
 

    

ศษ.บ. การ
มัธยมศึกษา วิชาเอก
การสอน
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
 

2546     

2 นางสาวกอบกุล 
สังขะมัลลิก 

รอง
ศาสตราจารย ์

Higher Graduation 
Diploma (Higher 
Education)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2530 12 12 12 12 

ศษ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2523     

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา  
พระนคร 

2515     

3 นางเปรมจติต ์
ขจรภัย ลาร์เซ่น 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Curriculum 
and Instruction) 
 

University of 
Southern 
California, Los 
Angeles, 
California, USA. 

2528 
 

12 12 12 12 

M.S. (Educational 
Administration) 
 

Bemidji State 
College, 
Bemidji, 
Minnesota, USA. 

2516     

  กศ.บ. 
(ประวัติศาสตร์) 

วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา 
ประสานมิตร 

2513     
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

 2562 2563 2564 2565 

4. นางสาวธนชัพร 
บรรเทาใจ 

อาจารย ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2560 12 12 12 12 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2554     

5. Mr. Robert 
William Larsen  

อาจารย ์
 

Ph.D. (Counseling 
with a Minor in 
Statistics) 

University of 
North Dakota, 
Grand Forks, 
North Dakota, 
USA. 

2528 12 12 12 12 

M.S. (Counseling 
Education)  

Bemidij State 
University, 
Bemidij, 
Minnesota, USA. 

2515     

B.S. (Business 
Education)  

Moorhead State 
University, 
Moorhead, 
Minnesota, USA. 

2510     

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ไม่มี 
หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น

ผู้รับผิดชอบนั้น ๆ 
 
3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ความรู้ตาม
กรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
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2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อย
กว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 
3 ปีขึ้นไป และ 

3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 
ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ  

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี กรณี
ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การสอน
อย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  ประกอบด้วยการสังเกต 
การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะ
หรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน 
การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

โดยเน้นงานที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ในศาสตร์
สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การ

วัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
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2 ) สามารถวางแผน  ออกแบบ  ปฏิ บั ติ ก า รสอน  จั ดการชั้ น เ รี ยน  วั ดและประ เมินผล 

การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง 
ปลอดภัย 

           4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัดและการ
ประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ  
ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 

4.2 ช่วงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ปีการศึกษาที่  1  
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ปีการศึกษาที่  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปีการศึกษาที่  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่  1     ปีการศึกษาท่ี  4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

 
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 
   (1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 
 (2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
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ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดยไม่มี

ความพร้อม 
ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน  
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 

 2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
      (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
 (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
 (4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
 (5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 (6) กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 
 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

 6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
         ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม 
เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 

  6.2.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
ผู้เรียน 

6.3 ช่วงเวลา  
      ปีการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

6.4 จ านวนหน่วยกิต 
140 หน่วยกิต 
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6.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 2 ก่อนการท า
การวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีก
ทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
      6.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอโปรแกรมและการ
ท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรม
และการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้ วิ ธีการสอนอย่ างหลากหลาย โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน  เข้าใจ
ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน 
จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู  รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย  การวัดและการ
ประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการ
กับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มี
น้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและ
สามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
 3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
 4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
 5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)  
 6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture )  
 7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
 8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic Approach) 
 2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
 4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
 6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(TPCK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้  และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒ
ธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
   5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
 8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)  
 9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning )  
 8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
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 9) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
 10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหา
และพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม    

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
 2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
 3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
 4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
 5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)  
 7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
 8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
 9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
 11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม 
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 2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม  
  2) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม  สามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
 3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
 4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
 5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 
 6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)  
 7)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
 4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์

ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์ 
 2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ   ด้านการศึกษา 
 2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มีการบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 2.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร  จัดการชั้นเรียน 
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด  ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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 2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา  ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่ มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

 3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์  สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
รู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
          2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: WIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา  
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
การเรียนรู ้

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

1 EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน  

                        

2 EME106 จ านวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน                         

3 EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน                         

4 EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์                         

5 EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

                        

6 EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

                        

7 EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

                        

8 EME310 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์                        

 
 

9 EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

                        

10 EME313 การแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์                         

11 EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครู
คณิตศาสตร์ 

                        

12 EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา                         

13 EME405 การวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษา                         

14 EME406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
การเรียนรู ้

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

15 EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์                         

16 SEM101 แคลคูลัสส าหรับครู 1                         

17 SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู                         

18 SEM103 ระบบจ านวนส าหรับคร ู                         

19 SEM201 แคลคูลัสส าหรับครู 2                         

20 SEM202 เรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับครู                         

21 SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู                         

22 SEM204 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับครู                         

23 SEM205 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู                         

24 SEM301 วิยุตคณิตส าหรับครู (คณิตศาสตร์เต็ม
หน่วยส าหรับครู) 

                        

25 SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู                         

26 SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู                         

27 ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู                         

28 ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเป็นครู 

                        

29 ETP106 ภาษาเพือ่การสื่อสารส าหรับคร ู                         

30 ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร                         

31 ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้                         

32 ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

                        

33 ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
การเรียนรู ้

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

34 ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว                         

35 ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
และดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

                        

36 ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                         

37 ETP305 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

                        

38 ETP306 การบริหารการศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

                        

39 ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม                         

40 ETP322 การศึกษาในอาเซียน                         

41 ETP323 การวิจยัทางการศึกษา                         

42 ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         

43 ETP325 
 

การวางแผนและการบริหารโครงการ
พัฒนาการศึกษา 

                        

44 ETP403 คุรุนิพนธ์                         

45 ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                            

46 ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            

47 ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                            

48 ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                            

49 ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา                         

50 ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้                         

51 ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัด                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
การเรียนรู ้

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

การเรียนรู้ 
52 ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

เพื่อการศึกษา 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)       
   1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 

   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับการเป็นครู

คณิตศาสตร์ 
2 สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3 มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
4 จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ  
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศ 
 1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและการเข้าร่วมเป็น
คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 1.4 การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและการ
แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
      2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
      2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

 2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

    2.2.1 ก าหนดให้อาจารย์มีการพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

        2.2.2 ก าหนดให้อาจารย์มีการพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผล
งานวิจัยเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.2.3 ก าหนดให้อาจารย์มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 
ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการด าเนินงานดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร
ใ ห้ ก้ า ว ทั น ก ร ะ แ ส ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร
ผู้ สอน  ที่ เ ป็ นผู้ น าด้ านการ
พัฒนา องค์ความรู้และสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ  
ที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

1 . จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 
3 . ก าหนดให้อาจารย์ผู้ สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4 . ส่ ง เ สริ มอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน    ใน
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ วิ ช า ก า ร 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5 . ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ความรู้  ทักษะของนักศึกษา 
เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร 
 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง 
สม่ าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี   
3 . มีจ านวนอาจารย์ผู้ สอนมี
คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่ าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษา
ดูงานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 
ครั้ง ใน 2 ปี 
 
5. มีการน าผลการประเมินผล
การส ารวจความต้องการความรู้  
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร  
6 . ม ีก า รน า ผ ล การประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 
เสริมสร้างการคิดวิ เคราะห์   
เน้นประสบการณ์จริง เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา      การ
เรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบั ติ  มี แนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานในสาขาวิชาชีพครู  

1. มีแผนการสอนและสื่อการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มี จ านวนวิ ชาเรี ยนที่ มี ภาค    
ปฏิบัติวิชาชีพครู  มากกว่า 1 
รายวิชา  
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
3 . ประ เ มิ น ม าต ร ฐ านของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1 . ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 . มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี   
2 .  มี ฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ผลงานทางวิ ชาการทุ กภาค
การศึกษา 
3. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอนของนักศึกษา
น ามาปรับปรุงหลักสูตร  

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนู 
ปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพ แวดล้อมให้เหมาะสมกับ      
การ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตน เอ งของ
นักศึกษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1 สถานที ่

ล าดับ อาคารสถานที่ จ านวนห้องที่มีอยู่ 

อาคารเรียน  1   

1 Language  Resource  Center  (ห้อง 1203)   1 

2 Activities  Room  (ห้อง 1205) 1 

3 Sound Laboratory (ห้อง 1306) 1 

ศูนย์ภาษาอาคาร 15 ชั้น   
4 Language  Resource  Center  ชั้น 4   2 

5 Self –access  Center  ชั้น  4 1 

6 Sound Laboratory  ชั้น  4 1 

อาคารเรียน  5   
7 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

8 ห้องปฏิบัติการเคมี 1 

9 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 

ศูนย์วิทยาศาสตร์   
10 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 

11 ห้องปฏิบัติการเคมี 2 

12 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 

อาคารเรียน 6   

13 ห้องเรียน   10 

14 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 

15 ห้องปฏิบัติการสื่อปฐมวัย 3 

อาคารเรียน 7   

16 ห้องเรียน 14 

17 ห้องประชุม 2 

อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
18 ห้องเรียน 50 
19 ห้องประชุม 3 
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2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
ล าดับ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 

1 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 19 

2 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 4 

3 เครื่องแอลซีดีโปรเจคเตอร์ 5 

4 โทรทัศน์ 10 

5 เครื่องบันทึกเสียง 2 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย 70 

7 เครื่องพิมพ์ 3 

 
2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การจัดสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานที่ส าหรับการ

เรียนการสอน  
  
2. สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอน  
  
3. สื่อการเรียนการสอน 
  
  
  
  
 
 
4. หนังสือห้องสมุด 
  
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 

1 . มี ป ริ ม า ณแ ละคุณ ภ า พ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 
2 . มี ป ริ ม าณ แล ะคุ ณ ภ า พ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 
3. มีจ านวนเครื่องมัลติมี เดีย
โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์  
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
กระดานอัจฉริยะ และคอมพิว 
เตอร์พกพา (Tablet) เพียงพอ 
ต่ อ จ า น ว น ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
นักศึกษา  
4. มีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 
5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
6 . โ รง เรี ยนส าหรั บการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
  
  
  
7. จัดให้มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้  เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิ ชาการ  การให้
ค าปรึกษา 
10 . จั ด ส ร รค อม พิ ว เ ตอ ร์  
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย           เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน   

6 . มีโรงเรียนส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 
1 โรงเรียน และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพียงพอตามจ านวน
นักศึกษา 
7. มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
ให้ บ ริ ก า รหนั ง สื อ ว า รสา ร 
เกี่ยวกับสาขา 
9. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้  เช่นเว็บไซต์   บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิ ชาการ การให้
ค าปรึกษา 
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย           เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
เพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ดังนี้ 

    เป้าหมาย               การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้เพียงพอ โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ
บุ ค ล า ก ร  พ้ื น ที่ ใ น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่
ในการให้บริการหนังสือต ารา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือกระตุ้นการใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ 
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ 
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
3. จัดพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรม   
ก า ร เ รี ย น รู้  เ ช่ น บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
การให้ค าปรึกษา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
สื่อดิจิทัล 

1. มีห้องประจ าสาขา 
2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
ให้ บ ริ ก า รหนั ง สื อ ว า ร สา ร 
เกี่ยวกับสาขา 
3. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
4 . มี เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ ก า ร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต   
สื่อดิจิทัล 
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3. การบริหารคณาจารย์  
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
          3.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลยุทธ์
การสอน และการประเมินผล 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษหรือกรณีขาด

แคลนอาจารย์ 
3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัติ

และผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 
3.3.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร เป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติ

ตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 

          3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน

การศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours)  เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่
นักศึกษา 
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5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบของตนเองในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดยความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย  อันเกี่ยวเนื่องกับ
แนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา  อีกทั้งใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

(3) มีรายละเ อียดของรายวิชา  และรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

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

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ  หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็น
เวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติใน
ด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 
4 ป ี
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  จะ

ท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก  4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่าสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี”หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่าคณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 
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“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการ
จัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา”หมายความว่าวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่
ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)”หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 



 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

84 

84 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการโดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      

เป็นกรรมการ 
9.3นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน เป็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
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10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงาน
วิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร(มคอ. 7) ทุก
สาขาวิชา 

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
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14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียนการ
สอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7)ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8 ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่
ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อ
จากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดู
ร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การ
สอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึ กษาแบบนานาชาติ  (International Education) เป็ นการจั ด
การศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
ในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่ 2 (The SecondBachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษาในระดับปริญญา
ตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6       

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8       

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษา           

ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10  ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
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20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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25.1 นักศึกษาเต็มเวลาหมายถึง นักศึกษาที่ มีการลงทะเบียนเรียนใน ภาค
การศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลาหมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกตแิละภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาหรือ
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร กอ่นการลงทะเบียน 

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะจะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 
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26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตรทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 
ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะเว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดโดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา
ที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด       

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สั ปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 

สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา     
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการ
ประเมินผล 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้า

ผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมหรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน 

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
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รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 
กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9 การ
เทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 



 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

97 

97 

48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่ าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย

ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี และ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1ภาคการศึกษา

ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 

หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับ     
ปริญญาตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 
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51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 

51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้ 

51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้ค่า
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 
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53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างานเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน ใน
มหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

 
53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 

(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 
(Credits from Standardized Tests) 

(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 

(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  

(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 
(Credits from Portfolio) 

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
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(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาโดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
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57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ        

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1      

ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อ
ครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการ
เรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็นภาค
การศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 
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ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การ

ประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
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63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน    

แต่ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557 

                    
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
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 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
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 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
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 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
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คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ                ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่างๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
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การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัด
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาด
การฝึกทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็น
เอกสาร สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ 
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 
5. ก าหนดการเปิดสอน 
  เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษที่
มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project 
Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เ พ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจะต้อง
ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
  นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา      11  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
 
   8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
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VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 

 
8.3 ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 Study the biography His Majesty, Phrabat Somdet Phra Paraminthara 
Maha Bhumibol Adulyadej in terms of his wisdom, manner, principles of work, human 
resource development, natural resource development, economics and society, the 
Royal Initiatives on Sufficiency Economy, and the Royal Ethics under the Constitutional 
Monarchy. 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน     การ
เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร       การ
น าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 Study the importance of the Thai Language, communication, skills in 
listening, speaking, reading, writing, summarizing, elaborating, translating, interpreting, 
considering, presenting both in speech and written versions critically, and using 
multimedia in academic and real life situations. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 Practice and develop communicative skills, emphasizing listening and 
speaking skills in real life situations through Thai and international contexts.  Practice 
introducing oneself and others, greeting, leave taking, asking information, ordering 
goods, giving direction and location, setting appointment and requesting. 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
  ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
  Practice and develop English Language in order to develop learning 
skills emphasizing reading for topics, reading for main ideas and details, and writing in 
summary the main ideas from reading various media such as printed matters and 
electronic media, including skills in searching for information. 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
 
 Promote and develop learners to have knowledge and understanding in 
science and technology, and everyday life innovation in order to gain ideas in selecting 
suitable knowledge, being critical, having creative ideas, having critical ideas, being 
reasonable, having scientific thinking skills and scientific attitudes, having fundamental 
knowledge in mathematics calculation and statistics knowledge to be applied in real 
life. 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
   ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม  มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน  มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
   Promote and develop learners to have behaviors that create physical, 
mental, and social health.  Acquire life skills, knowledge and understanding about 
consumers’ health.  Know the use of medicine, and know how to exercise suitable for 
sex and age.  Know how to prevent disasters and to be ready for emergency, and how 
to use first aid. Understand and realize the beauty and aesthetics of art work and 
everyday environment and work life. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 4(2-4-6) 
   และประชาคมโลก  
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
 ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากการ
เข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
 Study the meaning and history of internationalization together with the 
cooperation that happens from access to internationalization such as ASEAN and 
Global Communities.  Learn and adjust oneself towards political, economic, social, 
cultural changes, and also changes of natural resources and environment towards 
internationalization.  Understand the effects upon Thai citizens when entering Global 
Communities. 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
  ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

Promote and develop learners to be proud of being “Valaya Alongkorn”, 
to be mindful, to have ethics and moral, to respect rules and regulations, to be responsible 
for oneself, for the University and society, to have fulfilled lifelong skills, to gain the role 
of leaders and followers, to participate in problem solving, to develop the society and to 
conserve the environment. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล              2(1-2-3)  
    Digital Intelligence  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์คิด
อย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 

To be the digital citizens who can preserve their identities both in the 
online world and the reality, allocate screen time, cope with online threats, secure 
their own online presence, secure personal information and manage information left 
in the online world. In addition, students could consider carefully the use of 
technology and media in the digital world for providing benefit, responsibility, and 
ethics. They also gain skills to create information for transforming new ideas into reality 
by applying the digital tools and to use digital media or technology for solving the 
challenging problems or creating new opportunities. 

 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ             2(1-2-3)  
    Information Literacy Skills  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
  The course distributes the definition and importance of information 
literacy skills development processes include; analyzing the need for information, 
selecting sources of information, search strategies and information searching skills, 
evaluation of information values, information analysis and synthesis, information 
composition, presentation in various formats, ethics in information. 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 

ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาการแต่งกายที่เป็นไประเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน และนอก
สถาบันการศึกษาโดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท าโดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการรวมทั้งการอภิปราย 
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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    4) ศึกษานอกสถานที่เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
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    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิกและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
10.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท ⬤ ⬤ ⬤   ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณเพื่อการสื่อสาร ⬤  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  ⬤ 

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร ⬤  ⬤   ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาทกัษะทางการเรียน ⬤  ⬤   ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ ⬤   ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  

6 VGE107 สุขภาพเพือ่คุณภาพชวีิต ⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพือ่การด าเนนิชีวิตในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  ⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    ⬤  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  

10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  ⬤  
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่ 022/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที่ 3065/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

เวลา 13.00 น. ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ห้อง 602 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

********************************************* 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. อาจารย์พิมพ์ลักษณ์  มูลโพธิ์     ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

(ประธานในที่ประชุม) 
2. รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก                  กรรมการบริหารหลักสูตร  
3. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น      กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. Dr. Robert William Larsen     กรรมการบริหารหลักสูตร 
5. อาจารย์ ดร. ธนัชพร บรรเทาใจ        เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

(เลขานุการในที่ประชุม) 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ 
2. ดร.สุภาวิณี ขันค า 
3. อาจารย์สุนันทา ศรีโสภา 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
  ไม่มี 
   
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
      มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
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    3.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ร่วมกับคณะอาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่  อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ ดร.สุภาวิณี ขันค า และอาจารย์
สุนันทา ศรีโสภา ประชุมและหารือร่วมกันในการพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในส่วนของรายวิชาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์สรุปดังต่อไปนี้  
 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 
          1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 119 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 
      2.1.1.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
      2.1.1.2) กลุ่มวิชาเอก 
          - วิชาเอก 
          - วิชาการสอนวิชาเอก 
          - วิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 

113 
35 
78 
51 
21 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 
     2.1.2.1 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

6 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

14 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ในจ านวนรายวิชาเอกให้ลดวิขาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คือวิชาคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
และเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยถือเป็นวิชาเอกให้มากขึ้น โดย อาจารย์ผู้ประชุมร่วมได้เสนอ
รายวิชาดังต่อไปนี้เพ่ือพิจารณาตัดออกจากหลักสูตรได้  
 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น แคลคูลัสชั้นสูง ทอพอโลยีเบื้องต้น คณิตศาสตร์เต็ม
หน่วย แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3    

โดยรายวิชาของคณะครุศาสตร์ มีข้อเสนอให้ปรับปรุงรายวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้
มีความทันสมัยมากขึ้น อาจผลิตสื่อเผยแพร่ลงใน social media ต่อไปได้  
 มติที่ประชุม เห็นชอบและน าไปปรับรายวิชาเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 การเตรียมความพร้อมในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ใน
ระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้หารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความพร้อมและความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดี ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้พิจารณาผู้
มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการรับหน้าที่เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยได้
มอบหมายให้ 1.รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก 2. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ เป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรม 
โดยหัวข้อที่น ามาสอนเสริม ได้แก่  

1. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  2. เรขาคณิตวิเคราะห์ 
3. ทฤษฎีกราฟ     4. ระบบจ านวน 
5. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 

และจะมีการแจกชีทสรุปในรายวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2, การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
และ วิชาโทโพโลยี เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเรียนในภาคการเรียนที่ 2 ต่อไป โดย
ก าหนดการจัดกิจกรรม จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 – วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2562 

ณ อาคารเรียนรู้ สสร. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มติที่ประชุม เห็นชอบและน าไปปฏิบัติโดย รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก และอ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 

 
    4.2 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าการวิพากษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2562 
                        ประธานให้ที่ ประชุมเสนอชื่ อผู้ ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือท า การวิพากษ์  หลักสู ตร 
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2562 ที่ประชุมเห็นควรให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 11 
ธันวาคม 2561 เพ่ือท าการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2562 ซึ่งมี
รายนาม ดังนี้ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร    

1. อาจารย์ ดร.ธัญญา กาศรุณ  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ช่างศรี   
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา         
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. อาจารย์ ดร. อาริยา  สุริยนต์    
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติที่ประชุม: 
มอบหมายให้เลขานุการด าเนินการเตรียมเอกสารฉบับวิพากษ์และติดต่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก าหนดนัดหมายวันเวลาที่จะวิพากษ์และจัดส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนวันวิพากษ์อย่างน้อย 1 
สัปดาห์ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
  ที่ประชุมก าหนดจะท าการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลังจากด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณและขอปิดการประชุม 
ปิดการประชุม เวลา 16.45 น. 
       

    อ.ดร. ธนัชพร บรรเทาใจ   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                  (กรรมการและเลขานุการ) 

 
                             รองศาสตราจารย์กอบกุล สังขะมัลลิก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปี 2562 หลักสูตรครู 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม7202 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

********************************************* 
 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ช่างศรี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. อาจารย์ ดร. อาริยา  สุริยนต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
3. อาจารย์ ดร. ธัญญา กาศรุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4. อาจารย์ ดร. พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
5. รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
6. ผศ.ดร. เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
7. Dr. Robert William Larsen คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
8. อาจารย์ ดร. ธนัชพร บรรเทาใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 09:00 น. 
  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ช่างศรี  มีดังนี้ 

1. หน้า 2 หัวข้อที่ 8 ปรับค า ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน  เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หน้า 10 บรรทัดที่ 4 จากล่างขึ้นบน ให้ปรับค าว่า “วัตถุประสงค์” ชิดกับกันกับ “1.3” 
3. หน้า 18 หัวข้อ 2.2 กลุ่มวิชาเอก หัวข้อย่อย 2.2.1) วิชาเอกบังคับ ข้อย่อย (1) กลุ่มวิชา

คณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ให้แก้ไขจาก “39 หน่วยกิต” เป็น  “36 หน่วยกิต” 
4. หน้า 26 หัวข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา ให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ ดร. ธัญญา กาศรุณ มีดังนี้ 
1. หน้า 1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ให้แก้ไขจาก “จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต” เป็น “จ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่เกิน 170 หน่วยกิต” 

2. ปีที่จบของนางเปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น ควรแก้จาก “พ.ศ.” เป็น “ค.ศ.” เนื่องจากนางเปรม
จิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่นได้จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ ดร. อาริยา  สุริยนต์  มีดังนี้ 
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1. หน้า ข ให้แก้ไขจาก “ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ครศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)” เป็น “ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรครศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562” 

2. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อย่อย 8.1ให้แก้ไขจาก “ครู
สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เป็น “ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ” 

3. หน้า 2 ข้อ 9 ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่านเข้าไป 

4. หน้า 6 ย่อหน้าที่ 2 ให้เพ่ิมรายละเอียดของโรงเรียนที่สอน EP เข้าไป พร้อมทั้งให้รายละเอียด
หลักสูตรที่เปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้อย่างชัดเจนว่าหลักสูตรที่เปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นั้นมีไม่
เพียงพอและยังคงเป็นที่ต้องการสูง 

5. หน้า 7 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
ข้อย่อย 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน ให้พิจารณา
หมวดวิชาเฉพาะแยกเป็น 2 ส่วนได้แก่ วิชาที่คณะวิทยาศาสตร์สอนและวิชาที่คณะครุศาสตร์สอน  

6. หน้า 20 เสนอให้น าเอาวิชา SMS301 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 ไปจัดอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก 

7. หน้า 28 รายวิชา EME307 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ ควรจัดให้นักศึกษาได้มี
โอกาสทดลองสอน/เขียนแผน/สังเกตชั้นเรียน EP 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 16.30 น. 
 

       (ลงชื่อ)                              ผู้บันทึกรายงานการวิพากษ์หลักสูตร                         
           (อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ) 

              กรรมการและเลขานุการ 
(ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

        (อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์) 
        ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ช่ือ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ นามสกุล  มูลโพธิ์ 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2561 

ปริญญาโท ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

2549 

ปริญญาตรี ศษ.บ. การมัธยมศึกษา วิชาเอกการสอน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

2546 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
- 

1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, นฤมล ช่างศรี. (2559). ผลการทดลองใช้แบบทดสอบวัด

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ในเอกสารสืบเนื่อง  
การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้ งที่  2. วันที่  5-7 กุมภาพันธ์  2559 ณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. (67-74).  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

กาญจนา เวชบรรพต, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์, ณัฐวัตร สุดจินดา. (2560). การประเมินระหว่างเรียน
ของครูคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3. วันที่ 
10-12 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (27-31). เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Larsen, Robert., เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น, กอบกุล สังขะมัลลิก, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์, และ     
ศัสยมน สังเว. (2559). ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 23. กันยายน-ธันวาคม. 2559: 91-97. 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  

- 
1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

3 ปี 
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1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
1.5.2 วิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.5.3 วิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.5.4 วิชาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.5.5 วิชาสัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 
1.5.6 วิชาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 
1.5.7 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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2.  ชื่อ  นางสาวกอบกุล           นามสกุล  สังขะมัลลิก 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปรญิญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
Diploma Higher Graduation Diploma 

(Higher Education)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530 

ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523 
ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา  

พระนคร 
2515 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Larsen, Robert., เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น, กอบกุล สังขะมัลลิก, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์, ศัสยมน 
สังเว. (2559). ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ . วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 23. กันยายน-ธันวาคม. 2559: 91-97. 

 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  

กอบกุล สังชะมัลลิก. (2560). พ้ืนฐานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและ  
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 25. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2560: 
245-250. 

 2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
- 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
38 ปี  

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับครู 
2.5.2 วิชาเรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับครู 
2.5.3 วิชาแคลคูลัสส าหรับครู 2 
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3.  ชื่อ  นางเปรมจิตต์            นามสกุล  ขจรภัย ลาร์เซ่น 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ed.D. (Curriculum and Instruction) University of 

Southern California, 
Los Angeles, 
California, USA. 

2528 

ปริญญาโท M.S. (Educational Administration) Bemidji State 
College, Bemidji, 
Minnesota, USA. 

2516 

ปริญญาตรี กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร 

2513 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Larsen, Robert., เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น, กอบกุล สังขะมัลลิก, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์, ศัสยมน 
สังเว. (2559). ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ . วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 23. กันยายน-ธันวาคม. 2559: 91-97. 
 
3.3.3  บทความทางวิชาการ 

Larsen, P. , & Larsen, R. W.  ( 2559) .  The Teacher 50 Critical Questions for Inspiring 
Classroom Excellence. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26. กันยายน-ธันวาคม. 2560: 237-240. 

Larsen, P., & Larsen, R. (2559). Making Sense of Math: How to Help Every Student 
Become a Mathematical Thinker and Problem Solver, by Seeley, Cathy L., 
Alexandria, Virginia, USA: ASCD, 2016, วารสาร วิชาการหลั กสู ตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 22. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2559: 229-235. 

เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น. (2559). สะเต็มศึกษา. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์). ปีที่ 6 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2559: 185-195. 

เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น. (2559). ผู้บริหารโรงเรียน STEM. วารสารวิชาการหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 8 ฉบับที ่23. กันยายน-ธันวาคม. 2559: 247-258. 
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 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
   - 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
35 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3.5.2 วิชาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการศึกษา 
3.5.3 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.5.5 วิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
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4. ชื่อ  นางสาวธนัชพร        นามสกุล  บรรเทาใจ 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 
ปริญญาตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

 
 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Anh, L.Q. , Bantaojai, T. , Hung, N. V. , Tam, V. M. , & Wangkeeree, R.  (2017) .  Painlevé–
Kuratowski convergences of the solution sets for generalized vector quasi-
equilibrium problems. Computational and Applied Mathematics. Volume 37, 
No.3. December. 2017: 3832–3845. 

 4.3.3  บทความทางวิชาการ  
 - 

 4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
 - 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
1 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาแคลคูลัสส าหรับครู 1 
4.5.2 วิชาหลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 
4.5.3 วิชาระบบจ านวนส าหรับครู 
4.5.4 วิชาทฤษฎีจ านวนส าหรับครู 
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5. ชื่อ  Mr. Robert William    นามสกุล  Larsen     
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Counseling with a Minor 

in Statistics) 
University of North 
Dakota, Grand Forks, 
North Dakota, USA. 

2528 

ปริญญาโท M.S. (Counseling Education) Bemidij State 
University, Bemidij, 
Minnesota, USA. 

2515 

ปริญญาตรี B.S. (Business Education) Moorhead State 
University, Moorhead, 
Minnesota, USA. 

2510 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 - 

5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
Larsen, Robert., เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น, กอบกุล สังขะมัลลิก, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์, ศัสยมน 

สังเว. (2559). ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ . วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 23. กันยายน-ธันวาคม. 2559: 91-97. 

 
5.3.3 บทความทางวิชาการ 

Larsen, P. , & Larsen, R. W.  ( 2559) .  The Teacher 50 Critical Questions for Inspiring 
Classroom Excellence. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26. กันยายน-ธันวาคม. 2560: 237-240. 

Larsen, P., & Larsen, R. (2559). Making Sense of Math: How to Help Every Student 
Become a Mathematical Thinker and Problem Solver, by Seeley, Cathy L., 
Alexandria, Virginia, USA: ASCD, 2016, วารสาร วิชาการหลั กสู ตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 22. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2559: 229-235. 

 
 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
   - 
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5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
33 ปี 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1 วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
5.5.2 วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
5.5.3 วิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
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ภาคผนวก ช 

รายงานสรุปการประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

และ 
การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์ 
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สรุปผลการประเมิน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
 คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

การศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในด้าน
สภาวะแวดล้อม (context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input) ด้านกระบวนการ(process) และด้านผลผลิต 
(product) อีกทั้งท าการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานศึกษา 
เป็นการศึกษาผลของการใช้หลักสูตรและปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการใช้หลักสูตรใน
ระยะô ถึง õ ปีที่ผ่านมา อันจะได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ต่อไป ซึ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจะเป็นล าดับดังนี้ 
1.    กรอบแนวคิดในการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ 
ตารางท่ี 1   แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ผู้ให้ข้อมูล 
1.เพื่อประเมินสภาวะ
แวดล้อม(Context) 

1.วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
2.โครงสร้างและ
องค์ประกอบของ
หลักสูตร 
3.เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

แบบสอบถาม 
ค าถามการประชุม
กลุ่ม 
(Focus groups) 

ผู้บริหารหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาชั้นปีที่5 
 

2.เพื่อประเมินปัจจัย
เบื้องต้น (Input) 

1.อาจารย์ผู้สอน 
2.นักศึกษา 
3.สิ่งสนับสนุน 

แบบสอบถาม 
ค าถามการประชุม
กลุ่ม 
(Focus groups) 

ผู้บริหารหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาชั้นปีที่5 

3.เพื่อประเมิน
กระบวนการใช้
หลักสูตร 
(Process) 

1.การจัดการเรียนการ
สอน 
2.การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

แบบสอบถาม 
ค าถามการประชุม
กลุ่ม 
(Focus groups) 

ผู้บริหารหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาชั้นปีที่5 

4.ประเมินผลผลิตของ
หลักสูตร(Product) 
ในประเด็นคุณสมบัติ
บัณฑิตตามความ

1.ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ที่ได้รับ 

แบบสอบถาม 
 

อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา 
ผู้ปกครอง 
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วัตถุประสงค์ ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ผู้ให้ข้อมูล 
ต้องการของ
สถานศึกษา 

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การ 
สื่อสารและการใช้เทค
โนโลยี ่
6.ทักษะการจัดกร
เรียนรู้ 

บุคลากรใน
สถานศึกษา 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 

1. ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรได้พัฒนาจาก
แนวคิดวิธีการประเมินแบบ CIPP MODELของสตัฟเฟ่ิลบีม (Stufflebeam) และศึกษาเอกสาร
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มคอ.3 มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพหลักสูตร ท าการออกแบบ
เครื่องมือและสร้างข้อค าถามตามประเด็นที่ต้องการประเมิน บรรจุลงในแบบสอบถาม และข้อค าถาม
ของการประชุมกลุ่ม (Focus groups) ซึ่งมีรายหัวข้อย่อย 4 ข้อคือ 
 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (C) C1-C3 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (I) I1-I3 การประเมิน
ด้านกระบวนการ (PC) PC1-PC2 ประเมินด้านผลผลิต (PD) PD1-PD6 
          2. ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานศึกษา 
มีเนื้อหาเดียวกับข้อค าถามการประเมินด้านผลผลิต(PD) PD1-PD6 
 แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอนคือ ตอนที่1แบบเชิงส ารวจรายการ (Check List) เพ่ือ
รวบรวมสถานภาพผู้ตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (likert) มี5ระดับได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตอนที่3 แบบปลายเปิดเพ่ือ
ข้อเสนอแนะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Excel วิเคราะห์ค่าสถิติ เรื่องค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยเกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 
 
2. รายงานการผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่1ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร 

ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจ านวน 8 คน นักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 จ านวน 11 คน แบ่งเป็นผลการประเมินจากการประชุมกลุ่ม และจากการตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งจะเสนอแยกตามหัวข้อรื่องที่ประเมินดังนี้ 
              2.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ข้อค าถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ C1 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร C2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร C3 เนื้อหารายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมจากการประชุมกลุ่ม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่
5 (N=19) 

หัวข้อการประชุม
กลุ่ม 

ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่5 

ด้านสภาวะ
แวดล้อม 

1.จุดประสงค์หลักสูตรควร
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
2.ควรจัดให้มีรายวิชาหรือ
กิจกรรมให้นักศึกษาได้คลุกคลี
กับงานในโรงเรียนตั้งแต่ปีแรกๆ 
3.น่าจะลดรายวิชาเนื้อหา
คณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
ลงบ้างและเพ่ิมเนื้อหา
คณิตศาสตร์แนวใหม่ระดับ
โรงเรียนเพ่ือปิดช่องว่างระหว่าง
คณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
และคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
โดยเพิ่มวิชาที่บูรนาการระหว่าง
เนื้อหาคณิตศาสตร์กับการสอน
เช่น พีชคณิตระดับโรงเรียน 

1.ควรปรับลดจ านวน
หน่วยกิตตลอด
หลักสูตรจาก172
หน่วยกิตควรลดเหลือ
ย้อยกว่าหรือเท่ากับ
160-165หน่วยกิต  
หมวดการศึกษาท่ัวไป
จาก30หน่วยกิตควรลด
เหลือย้อยกว่าหรือ
เท่ากับ20 
หมวดวิชาเอกจาก81
หน่วยกิตควรลดเหลือ
ย้อยกว่าหรือเท่ากับ
60-75 

1.ควรเพิ่ม
วัตถุประสงค์
หลักสูตรว่า
ผู้เรียนสามารถ
ปฎิบัติงานโดย
ใช้
ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อและ
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ 
ในการพัฒนา
วิชาชีพได้ 
2.เนื้อหาบาง
รายวิชามีความ
ซ้ าสอนและ
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หัวข้อการประชุม
กลุ่ม 

ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่5 

Micro teaching การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน วิชา
จ านวนและการด าเนินการใน
โรงเรียน 
4.การเรียนควรจัดเป็นรายวิชา
และรายวิชาเหล่านี้ควรเรียน
ตั้งแต่ปีที่1 
5.การฝึกประสบการวิชาชีพที่
หลากหลาย 
6.มีการเรียนวิชาแคลคูลัสมาก
หลายวิชาแคลคูลัส1 แคลคูลัส2 
แคลคูลัส3และแคลคูลัสชั้นสูง 
ควรตัดแคลคูลัส3และแคลคูลัส
ชั้นสูง และเพ่ิมรายวิชาที่เป็น
การสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
7.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรจาก172หน่วยกิตควร
ลดเหลือย้อยกว่าหรือเท่ากับ
160หน่วยกิต หมวดการศึกษา
ทั่วไปจาก30หน่วยกิตควรลด
เหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ20 
หมวดวิชาเอกจาก81หน่วยกิต
ควรลดเหลือน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ60 
เลือกเสรีเป็น 6 หน่วยกิต
เหมาะสม 
8.ขาดแผนการท างานระดับ
โปรแกรมวิชา ท าให้ขาดทิศ
ทางการบริหารหลักสูตร 

ควรเพิ่มหน่วยกิตวิชา
เลือกเสรีเป็น12หน่วย
กิต 
2.มีรายวิชาเอก
คณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหา
ซ้ ากันบ้างดังนี้ 
2.1วิชาหลักการ
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 
ทฤษฎีกราฟ มีบาง
หัวข้อซ้ าซ้อนกับวิชา
ตรรกศาสตร์เชิงคณิต 
2.2โปรแกรมประยุกต์
ด้านสถิติวิจัย ซ้ าซ้อน
กับวิชาหลักสถิติ ความ
น่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้น 
2.3วิชาแคลลูลัส1,2,3 
และแคลคูลัสชั้นสูงควร
ตัดออกบางวิชา 
2.4วิชาการพัฒนาการ
ทางคณิตศาสตร์ควร
รวมกับวิชาแนวโน้ม
คณิตศาสตร์ 
2.4 ควรตัดวิชาโทโปโล
ยี 
2.5วิชาคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนควร
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้
ทันสมัยเพิ่มนวัตกรรม
ใหม่ๆ และสอนเทคนิค
ที่ใช้ในการสร้างสื่อเช่น
การตัดต่อวีดีโอเพ่ือ
การผลิตสื่อเป็นต้น 

ไม่ได้น าไปใช้ใน
การสอนจริง 
3.จ านวนหน่วย
กิตตลอด
หลักสูตรจาก
172หน่วยกิต
ควรลดเหลือ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ160
หน่วยกิต 
หมวด
การศึกษา
ทั่วไปจาก30
หน่วยกิตควร
ลดเหลือน้อย
กว่าหรือเท่ากับ
20 
หมวดวิชาเอก
จาก81หน่วย
กิตควรลด
เหลือน้อยกว่า
หรือเท่ากับ70 
เลือกเสรีเป็น 6 
หน่วยกิต
เหมาะสม 
4.ควรรวมวิชา
ที่มีความ
ซ้ าซ้อน 
5.วิชาการสร้าง
ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์
และโทโปโลยี่
ไม่ค่อยได้น าใช้ 
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หัวข้อการประชุม
กลุ่ม 

ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่5 

2.6ควรเพ่ิมรายวิชาให้
นักศึกษาได้อภิปราย
เชิงcommunication
เป็นรายบุคคลหรือฝึก
การเขียนขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 

 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นต่อสภาวะแวดล้อมจากการใช้แบบสอบถามของผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาปีที่5 (N=8) 

รายการประเมิน 
ด้านสภาวะแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
C1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.64 0.48 มากที่สุด 
1.2 เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.55 0.66 มาก 

1.3 มุ่งผลิตครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นครูที่มี
คุณภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

4.18 0.72 มาก 

1.4 น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.82 0.57 มาก 

1.5 สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน 4.27 0.45 มาก 
1.6 สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3.82 0.72 มาก 
 4.05 0.60 มาก 
C2. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 
2.1 โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.64 0.64 มากที่สุด 

2.2 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต 

4.55 0.50 มากที่สุด 

2.3 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

4.91 0.29 มากที่สุด 

2.4 กลุ่มวิชาชีพครู  
จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

4.55 0.78 มากที่สุด 

2.5 กลุ่มวิชาเอก  
จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ด้านสภาวะแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
2.6 หมวดวิชาเลือกเสรี  
จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

4.18 1.53 มาก 

 3.69 0.56 มาก 
C3. เนื้อหารายวิชาและค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร 
1. SMS105 หลักการคณิตศาสตร์ 4.29 0.83 มาก 
2. SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1 4.40 0.68 มาก 
3. SMS106 ระบบจ านวน 4.28 0.68 มาก 
4. SMS304 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

4.12 0.68 มาก 

5. SMS201 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์2 4.13 0.71 มาก 
6. SMS202 เรขาคณิตเบื้องต้น 4.18 0.70 มาก 
7. SMS204 ทฤษฎีเซต 4.32 0.62 มาก 
8. SMS312 พีชคณิตนามธรรม1 4.24 0.76 มาก 
9. SMS303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 4.22 0.71 มาก 
10. SMS301 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์3 4.17 0.82 มาก 
11. SMS302 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 4.16 0.76 มาก 
12. SMS205 ทฤษฎีจ านวน 4.06 0.87 มาก 
13. SMS107 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 4.28 0.75 มาก 
14. SMS206 พีชคณิตเชิงเส้น 4.28 0.74 มาก 
15. SMS401 แคลคูลัสชั้นสูง 4.02 0.85 มาก 
16. SMS310 การวิเคราะห์เชิงเวคเตอร์ 3.55 0.73 มาก 
17. SMS311 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 4.25 0.71 มาก 
18. SMS402 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน
เบื้องต้น 

4.15 0.83 มาก 

19. SMS404 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4.25 0.74 มาก 
20. SMS403 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 4.29 0.66 มาก 
21. SMS405 ทอพอโลยี่เบื้องต้น 3.91 0.92 มาก 
22. SMS203 ความน่าจะเป็นและสถติเบื้องต้น 4.43 0.73 มาก 
23. SMS306 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 4.32 0.77 มาก 
24. 1091601 การพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 4.13 0.87 มาก 
25. 1091602 แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา 4.14 0.74 มาก 
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รายการประเมิน 
ด้านสภาวะแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
26. 1094201 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4.42 0.66 มาก 
27. 1093602 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา 4.33 0.65 มาก 
28. 1093701 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 4.31 0.80 มาก 
29. 1094901 สัมมนาส าหรับครูคณิตศศาสตร์ 4.33 1.44 มาก 
30. 1004003 การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู1 4.5 0.67 มาก 
31. 1004004 การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู2 4.4 0.70 มาก 
32. 1004007 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา1 4.43 0.67 มาก 
33. 1005005การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา2 4.45 0.67 มาก 
 4.23 0.76 มาก 

  
2.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ข้อค าถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ I1 ด้านคุณสมบัติของ
อาจารย์ I2 ด้านนักศึกษา I3 ด้านปัจจัยสนับสนุน  
ตารางท่ี 4 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นจากการประชุมกลุ่ม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่5 
(N=19)  

หัวข้อการประชุม
กลุ่ม 

ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่5 

   ด้านปัจจัยเบื้องต้น 1.ขาดรอยต่อของ
อาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการเนื่องจาก
อาจารย์รุ่นเก่าเกษียณ
ไปมากอาจารย์รุ่นใหม่
ควรเร่งท าผลงาน
วิชาการมีผลงานวิจัย
และบทความวิชาการ
อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง
และมหาวิทยาลัยควรมี
แผนและปฎิบัติการ
เร่งด่วนกระตุ้น
ช่วยเหลือและ
สนับสนุนทุกด้าน 
2.ในแต่ละหลักสูตร
ควรมีสัดส่วนของ

1.มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนอาจารย์มี
งานวิจัยและเอกสาร
ต าราอย่างสม่ าเสมอ 
2.จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์
และนักศึกษาอย่าง
เพียงพอ 
3. ระบบการรับ
นักศึกษาให้เน้น
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ และ
ข้อสอบวัดความเป็นครู 

1.ควรมีห้องท างานให้
นักศึกษาได้ใช้อย่าง
เพียงพอ 
2.ควรมีหลักสูตรระยะ
สั้นด้านการผลิตสื่อ 
3.มีห้องอุปกรณ์สื่อ
คณิตศาสตร์ 
4.สิ่งอ านวยความ
สะดวกไม่เพียงพอเช่น 
WiFi Lab-computer 
4.การรับนักศึกษา
อยากให้มีโครงการทุน 
ครุทายาท 
5.ควรมี Native 
speaker 
จ านวนมากพอ 
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หัวข้อการประชุม
กลุ่ม 

ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่5 

อาจารย์เจ้าของ
ภาษาอังกฤษที่มากพอ 
การเชิญวิทยากรจาก
บุคคลภายนอกควรมี
ระเบียบชัดเจน 
3.ควรท าระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาให้มีคุณภาพ
มากขึ้น มีความใกล้ชิด 
5.เกณฑ์การออกฝึก
ประสบการณ์ต้องสอน
คณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
อาจารย์นิเทศก์ควร
ร่วมกันดูแลนักศึกษา
ฝึกสอนและประเมิน
เกรดการสอนร่วมกัน 
6.ควรมีเกณฑ์การสอบ
ผ่านภาษาอังกฤษก่อน
ออกฝึกสอนและก่อน
จบการศึกษาเช่น
TOEIC 
 

4.หลักสูตรควรมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจ าหลักสูตร 
5.ควรมีการบ ารุงรักษา
พัสดุให้พร้อมใช้งาน 
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ตารางท่ี 5 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นจากแบบสอบถาม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่5 
(N=31) 

 
รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
I1. คุณสมบัติของอาจารย์ 
   1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร5คนล้วนมีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

4.18 0.57 มาก 

   1.2 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมรักและเมตตาเด็ก 4.18 0.83 มาก 
   1.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนและการ
นิเทศ 

4.36 0.48 มาก 

   1.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ให้เวลาในการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและด้านอื่น ๆแก่นักศึกษา  

4.18 0.72 มาก 

   1.5 มีผลงานวิชาการ บทความและงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ  

4.00 0.85 มาก 

 4.18 0.69 มาก 
I2. ด้านนักศึกษา 
   2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

4.18 0.39 มาก 

   2.2 รูปแบบการรับสมัครมี6รูปแบบ ทุนการศึกษา 
รับตรง คะแนนGAT/PAT โควต้าโรงเรียนเครือข่าย 
และAdmission 

4.09 0.67 มาก 

   2.3 การสอบคัดเลือกมีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ 

3.73 1.35 มาก 

   2.4 การรับนักศึกษาแบบทุนส่งเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ทุนจิตอาสาและความสามารถพิเศษ ทุน
ความสามารถพิเศษทางกีฬา 
 
 

3.91 0.90 มาก 

 

 

 

 

 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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รายการประเมิน 𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ
เหมาะสม 

   2.5 มีโครงการพัฒนาครูคืนถิ่น 4.00 0.74 มาก 
 3.98 0.81 มาก 
I3. ด้านปัจจัยสนับสนุน 
  3.1 หนังสือต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.64 0.88 มาก 

  3.2 สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและ
การสืบค้นส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 

3.64 0.77 มาก 

  3.3ห้องคอมพิวเตอร์และระบบ Wi-Fi มีความ
เพียงพอและครอบคลุม 

2.91 1.31 ปานกลาง 

  3.4 ห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี ห้องประชุมห้องสัมมนา 
สถานที่จัดกิจกรรมสะดวกและเพียงพอ 

3.36 1.07 ปานกลาง 

  3.5 ห้องท างาน อุปกรณ์ประจ าส านักงานของ
อาจารย์และนักศึกษา 

3.55 0.99 มาก 

 3.05 0.66 ปานกลาง 
 
2.3 การประเมินด้านปัจจัยกระบวนการ ข้อค าถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ PC1.การจัด
กระบวนการเรียนการสอน PC2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ตารางท่ี 6 การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการจากการระดมกลุ่ม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
ปีที่5 

หัวข้อการระดมกลุ่ม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 
ปัจจัยด้านกระบวนการ 1.การฝึกประสบการณ์

โดยโครงการ Sea 
Teacher ควรมี
กรรมการจัดให้เป็น
ระบบ 
2.ควรสร้างเกณฑ์ที่
ชัดเจนของบัณฑิตและ
จัดกิจกรรมพัฒนาตาม
ตัวชี้วัด 

1.ควรมีการสนับสนุน
อาจารย์ในเรื่องทุน
สนับสนุนงานวิจัย
และทุนไปประชุมเวที
งานวิจัยให้มากขึ้น 
2.การประเมินผล
วิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ควรกระท าเป็นทีม
ร่วมกับทางโรงเรียน 
3.การประเมินผลวิชา
เดียวกันควรกระท า
ร่วมกันโดยควรมี

1.ควรมีเล่มการ
ประเมินการฝึกประสบ
การ์วิชาชีพครูให้
นักศึกษา 
2.อยากให้ลดวิชาเอก
บางวิชาเพ่ิมวิชาหรือ
เวลาเตรียม
ประสบการณ์ก่อนออก
สอนจริงโดยใช้
ภาษาอังกฤษให้
มากกว่านี้ 
3.อยากให้มีการออกไป
โรงเรียนตั้งแต่ปีที่2 
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หัวข้อการระดมกลุ่ม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 
ข้อสอบกลางจากคลัง
ข้อสอบ 

4.อยากให้มีวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ทุกเทอม 
5.การเรียนที่เน้น
ผัเรียนเป็นส าคัญการ
วัดผลไม่ควรเน้น
ข้อสอบ 
6.อาจารย์และ
นักศึกษาควรมีการ
สื่อสารโดย
ภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 

 
ตารางท่ี 7 การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการจากแบบสอบถาม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปี
ที่5 

 
รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
เพื่อประเมินปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
(PC)1.การจัดกระบวนการเรียนการสอน  
  1.1 มรีายละเอียดของสาระเนื้อหาของรายวิชาที่สอน 3.91 0.79 มาก 
  1.2 มีการวางแผนการสอนโดยใช้ มคอ.3 
และปฏิบัติตาม มคอ.3ที่วางไว้ 

3.73 0.75 มาก 

  1.3 มีการแจ้งแผนการสอนแก่นักศึกษาและเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการประเมินผล 

3.91 0.79 มาก 

  1.4 มีการใช้วิธีสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  3.82 0.72 มาก 
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รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
  1.5 มีการแนะน าแหล่งการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

4.09 0.67 มาก 

 1.6 มีการตามงาน ตรวจงานและแจ้งให้นักศึกษาทราบ
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

4.00 0.60 มาก 

 1.7 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ความรู้จนได้ชิ้นงานใหม่ๆ 

4.18 0.57 มาก 

 1.8  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.00 0.85 มาก 

 1.9  มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ 

3.91 1.00 มาก 

 1.10 มีการวัดผลที่หลากหลาย ชัดเจนและเป็นธรรม 3.91 0.79 มาก 
 3.95 0.74 มาก 
(PC)2.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.1 การฝึกประสบการณ์มี 4ขั้นตอนคือ การปฏิบัติ
วิชาชีพครู1 การปฏิบัติวิชาชีพครู2 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา1การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

4.00 0.85 มาก 

2.2 การปฏิบัติวิชาชีพครู2 ท าการทดลองที่ประเทศ
อินโดนีเซีย หรือ ฟิลิปปินส์โดยโครงการ Sea-Teacher 

4.09 0.90 มาก 

2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1-2 
ใช้เวลา 1 ปีการศึกษา 

4.27 0.62 มาก 

2.4 ฝึกสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน2ภาษา
ประเมินเกรดที่ได้โดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

4.09 0.79 มาก 

2.5 มีการท าวิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

3.82 1.19 มาก 

 3.51 0.69 มาก 
 
2.4 การประเมินปัจจัยด้านผลผลิต ข้อค าถามประกอบด้วย 6 ส่วน คือ PD1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
PD2. ด้านความรู้ PD3.ด้านทักษะทางปัญญา PD4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ PD5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี่ PD6.ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 8  การประเมินปัจจัยด้านผลผลิตจากแบบสอบถาม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปีที่5 

 

 
รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับ

ความ
เหมาะสม 

ปัจจัยผลผลิตของหลักสูตร (Product) คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
(PD)1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
การกระท าของตนเอง  

4.27 0.62 มาก 

   1.2 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและมีภาวะผู้น า
และผู้ตามที่ดี 

4.27 0.62 มาก 

   1.3 มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตน และเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

4.36 0.64 มาก 

   1.4 มีสัมมาคารวะ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  4.55 0.66 มากที่สุด 
   1.5 แต่งกายเหมาะสมทุกท่ีทุกโอกาสและกาลเทศะ  4.27 0.62 มาก 
   1.6 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง
สมเหตุสมผล  

4.45 0.50 มาก 

   1.7 เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและ
สังคม 

4.45 0.66 มาก 

   1.8 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.73 0.45 มากที่สุด 
   1.9 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ มีความรักเมตตาต่อ
เด็ก 

4.64 0.48 มากที่สุด 

   1.10 ให้ความส าคัญและเชิดชูเกียรติขององค์กร 4.45 0.78 มาก 
 4.45 0.60 มาก 
(PD)2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 4.27 0.62 มาก 
   2.2 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการท างานใน
วิชาชีพครูได้ 

4.64 0.48 มากที่สุด 

   2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการท้ังทฤษฎี
และหลักการและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆอยู่เสมอ  

4.55 0.66 มากที่สุด 

   2.4 มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ และความรู้รอบตัว 
เพ่ือพัฒนางานการสอนคณิตศาสตร์ได้ 

4.09 0.67 มาก 

  2.5 สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

4.36 0.48 มาก 
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   2.6 สามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.27 0.62 มาก 

 4.36 0.59 มาก 
(PD)3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถวางแผนปฏิบัติงาน เรียบเรียงและน าเสนองาน
ได้อย่างเหมาะสม 

4.27 0.75 มาก 

  3.2 สามารถจัดล าดับความส าคัญของงานได้สอดคล้องกับ
เวลาและแนวทางสร้างสรรค์ได้ 

4.36 0.77 มาก 

  3.3 มีความกระตือรือร้นและจินตนาการรู้จักการต่อยอด
ความคิด 

4.27 0.62 มาก 

  3.4 สามารถบูรนาการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานประเมินผลการท างานได้ 

4.36 0.64 มาก 

  3.5 เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความรู้เกี่ยวกับโลก
เกี่ยวกับงานทางการศึกษา  

4.45 0.66 มาก 

  3.6 สามารถท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และประเมินผล
ข้อมูล สร้างแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

4.45 0.66 มาก 

 4.36 0.68 มาก 
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รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับ

ความ
เหมาะสม 

(PD)4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้อื่น เคารพกติกาของสังคม 

4.64 0.48 มากที่สุด 

   4.2 มีความเคารพผู้บังคับบัญชา และผู้ที่อาวุโสทั้งโดยวัย
และต าแหน่งหน้าที่ 

4.55 0.66 มากที่สุด 

   4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอื้ออาทรต่อส่วนรวม 4.45 0.66 มาก 
   4.4 มีความอดทนในการท างานและความยากล าบาก 4.55 0.66 มากที่สุด 
   4.5 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมของ
หน่วยงานได้ 

4.64 0.64 มากที่สุด 

   4.6 สามารถสื่อสารและท างานเป็นทีมได้ 4.45 0.66 มาก 
   4.7 ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 4.36 0.77 มาก 
   4.8 มีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ร่วมงาน 4.45 0.66 มาก 
 4.51 

 
0.65 มากที่สุด 

(PD)5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 สามารถประยุกต์ใช้สถิติและคณิตศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.45 0.66 มาก 

  5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านการพูดอ่านและการเขียน 

4.55 0.50 มากที่สุด 

  5.3 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 4.27 0.86 มาก 
  5.4 มีทักษะในการบริหารจัดการ สรุปประเด็นและรายงาน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

4.09 0.67 มาก 

  5.5 รู้จักใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นและประมวลผล
ข้อมูล 

4.64 0.64 มากที่สุด 

  5.7 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

4.64 0.64 มากที่สุด 

 4.44 0.66 มาก 
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1. รายงานการผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

ความต้องการของสถานศึกษา 
              ประเมินโดยผู้บริหาร ครูอาจารย์ในสถานศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาปีท่5 จ านวน31คน 
ผลการประเมิน สถานศึกษามีน้ าหนักความต้องการนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพ่ือท าหน้าที่สอนคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 28.57% สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 37.50 %ท าหน้าที่ผู้ ช่วยครู
ต่างชาติ16.07 %ท าหน้าที่ครูผู้ช่วยทั่วไป10.71% ท าหน้าที่สอนเสริมให้นักเรียน7.14% 
 
ตารางท่ี 9 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานศึกษาประเมินโดยผู้บริหาร 
ครูอาจารย์และผู้ปกครองนักศึกษาปีที่5 

 
รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
ปัจจัยผลผลิตของหลักสูตร (Product) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(PD)1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และการกระท าของตนเอง  

4.68 0.98 มากที่สุด 

   1.2 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและมี
ภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

4.58 0.98 มากที่สุด 

   1.3 มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตน และ
เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

4.77 0.97 มากที่สุด 

   1.4 มีสัมมาคารวะ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  4.65 0.98 มากที่สุด 
   1.5 แต่งกายเหมาะสมทุกที่ทุกโอกาสและกาลเทศะ  4.74 0.97 มากที่สุด 

 
รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับ

ความ
เหมาะสม 

(PD)6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 

4.36 0.64 มาก 

  6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนวัตกรรม 

4.27 0.62 มาก 

  6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
อย่างบูรนาการ 

4.00 1.41 มาก 

 3.51 0.52 มาก 
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รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
   1.6 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างสมเหตุสมผล  

4.71 0.98 มากที่สุด 

   1.7 เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
และสังคม 

4.74 0.97 มากที่สุด 

   1.8 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.81 0.97 มากที่สุด 
   1.9 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ มีความรักเมตตา
ต่อเด็ก 

4.81 0.97 มากที่สุด 

   1.10 ให้ความส าคัญและเชิดชูเกียรติขององค์กร 4.65 0.98 มากที่สุด 
 4.71 0.97 มากที่สุด 
(PD)2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4.61 0.98 มากที่สุด 

   2.2 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการท างาน
ในวิชาชีพครูได้ 

4.52 0.97 มากที่สุด 

   2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้ง
ทฤษฎีและหลักการและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆอยู่เสมอ  

4.58 0.98 มากที่สุด 

   2.4 มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ และความรู้รอบตัว 
เพ่ือพัฒนางานการสอนคณิตศาสตร์ได้ 

4.65 0.98 มากที่สุด 

  2.5 สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินชีวิตและในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

4.39 0.94 มาก 

   2.6 สามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.48 0.96 มาก 

 4.54 0.97 มากที่สุด 
(PD)3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถวางแผนปฏิบัติงาน เรียบเรียงและ
น าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

4.48 0.96 มาก 

  3.2 สามารถจัดล าดับความส าคัญของงานได้
สอดคล้องกับเวลาและแนวทางสร้างสรรค์ได้ 

4.52 0.97 มากที่สุด 

  3.3 มีความกระตือรือร้นและจินตนาการรู้จักการต่อ
ยอดความคิด 

4.58 0.98 มากที่สุด 

  3.4 สามารถบูรนาการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานประเมินผลการท างานได้ 

4.55 0.97 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
  3.5 เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความรู้เกี่ยวกับ
โลกเกี่ยวกับงานทางการศึกษา  

4.42 0.95 มาก 

  3.6 สามารถท าความเข้ าใจ คิดวิ เคราะห์  และ
ประเมินผลข้อมูล สร้างแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

4.48 0.96 มาก 

 4.51 0.97 มากที่สุด 
(PD)4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานและผู้อื่น เคารพกติกาของสังคม 

4.68 0.98 มากที่สุด 

   4.2 มีความเคารพผู้บังคับบัญชา และผู้ที่อาวุโสทั้ง
โดยวัยและต าแหน่งหน้าที่ 

4.52 0.97 มากที่สุด 

   4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เ อ้ืออาทรต่อ
ส่วนรวม 

4.74 0.97 มากที่สุด 

   4.4 มี ค ว ามอดทน ในกา รท า ง านและความ
ยากล าบาก 

4.71 0.98 มากที่สุด 

   4.5 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
วัฒนธรรมของหน่วยงานได้ 

4.58 0.98 มากที่สุด 

   4.6 สามารถสื่อสารและท างานเป็นทีมได้ 4.55 0.97 มากที่สุด 
   4.7 ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 4.48 0.96 มาก 
   4.8 มีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผู้ร่วมงาน 

4.52 0.97 มากที่สุด 

 4.60 0.97 มากที่สุด 
(PD)5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   5.1 มีความสามารถในการใช้สถิติและคณิตศาสตร์
ในการปฏิบัติงาน 

4.45 0.96 มาก 

  5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดและการเขียน 

4.39 1.01 มาก 

  5.3 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 

4.35 0.93 มาก 

  5.4 สามารถสรุปประเด็น และน าเสนองานโดย
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4.39 0.94 มาก 
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รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
𝑿 𝑺𝑫 ระดับความ

เหมาะสม 
  5.5 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ 
จัดเก็บข้อมูลและน าเสนอข้อมูลได้ 

4.35 0.93 มาก 

  5.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ
ติดต่อ สื่อสารและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

4.55 0.97 มากที่สุด 

  5.7 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ
การพัฒนาตนเองและสังคม 

4.48 0.96 มาก 

 4.42 0.96 มาก 
(PD)6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 

4.61 0.98 มากที่สุด 

  6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างอย่างมีนวัตกรรม 

4.39 0.94 มาก 

  6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์อย่างบูรนาการ 

4.48 0.96 มาก 

 4.49 0.96 มาก 
     
  ข้อเสนอแนะ จากค าถามปลายเปิดดังนี้ นักศึกษามีความรับผิดชอบดีสนใจใฝ่รู้ในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ มีความเสียสละและรู้จักหน้าที่ มีความทุ่มเทต่องานที่ได้รับมอบหมายและใฝ่หาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจิตสาธารณะไม่ต้องบอกกล่าว รักและเมตตาต่อนักเรียน สามารถ
ประยุกต์วัสดุเหลือใช้ผลิตสื่อการสอน สามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ได้จริง เช่นก้าวข้ามปัญหาและ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้เป็นต้น 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
ตารางเปรียบเทียบรายการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 
 

 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) คงเดิมและเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. 2559 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    11  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            11  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8  หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า                 136  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                     55   หนว่ยกิต 
           ครูบังคับ                             35   หน่วยกิต 
           ครูเลือก                                         6  หนว่ยกิต 
           วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู                14  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก                                    81  หน่วยกิต 
            วิชาเอก                                      69   หน่วยกิต 
            วิชาการสอนวิชาเอก                         6  หน่วยกิต 
            วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า                 104  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                      43  หนว่ยกิต 
           ครูบังคับ                              28  หน่วยกิต 
           ครูเลือก                                         3  หนว่ยกิต 
           วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา         12  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก                                    61  หน่วยกิต 
            วิชาเอกบังคับ                               40  หน่วยกิต 
            วิชาเอกเลือก                                21 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วย
กิต  

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หลักสูตร และลดจ านวนหน่วย
กิต ลงจากเดิม 172  หน่วยเปน็ 
140  หน่วย 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต ลดจ านวนวิชาเฉพาะด้านลง
จ านวน 32 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบรายวิชากลุ่มวิชาเอก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ         ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ                                                  40  หน่วยกิต  
ปรับรายวิชาที่เป็นวิขา
คณิตศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลยัเดมิ (เอก
บังคับ) บางรายวิชา 
เนื่องจากจ านวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรและ
ระยะเวลาในการศึกษา
ลดลง โดยเพิ่มค าว่า
ส าหรับครูและลดจ านวน
รายวิชาลง เพิ่มรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียนเพื่อลดช่องว่าง
ระหวา่งการเรียนใน
ระดับปริญญาตรีกับการ
น าไปใช้ในการเรียนการ
สอนคณติศาสตร์ใน
โรงเรียน และแต่ละ
รายวิชาเน้นการพัฒนา
นักศึกษาครูโดยใช้
สมรรถนะเป็นฐาน โดย

EME102   แนวโน้มคณติศาสตรศึกษา 3(2-2-5) SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
EME401 การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) SEM101 แคลคูลสัส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
วิชาเอกบังคับ                                   ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต SEM103 ระบบจ านวนส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
SMS105 หลักการคณิตศาสตร ์  3(3-0-6) SEM201 แคลคูลสัส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
SMS101 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 1   3(3-0-6) SEM202 เรขาคณิตเบื้องต้นส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
SMS106   ระบบจ านวน   3(3-0-6) SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
SMS201 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) SEM205 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
SMS202 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) SEM204 ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับครู 3(2-2-5) 
SMS204 ทฤษฎีเซต   3(3-0-6) EME211 การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 3(2-2-5) 
SMS206 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรยีนรู้คณติศาสตร ์ 3(2-2-5) 
SMS303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(3-0-6) EME308 การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
3(2-2-5) 

SMS301 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์ 3     3(3-0-6) EME311 การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

3(2-2-5) 

SMS205 ทฤษฎีจ านวน   3(3-0-6) EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 
SMS403 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   3(3-0-6) EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครคูณติศาสตร์ 3(2-2-5) 
SMS405 ทอพอโลยีเบื้องต้น   3(3-0-6)    
SMS304 การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6)    
SMS302 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   3(3-0-6)    
SMS107 ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตร ์ 3(3-0-6)    
SMS206 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)    
SMS401 แคลคูลสัช้ันสูง 3(3-0-6)    

103 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

SMS310 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร ์  3(3-0-6)    ปรับหน่วยกิตใหเ้น้นการ
ปฏิบัต ิSMS311 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร ์ 3(3-0-6)    

SMS402 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6)    
SMS404 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)    
SMS203  ความน่าจะเป็นและสถิตเิบื้องต้น 3(3-0-6)    
SMS306 โปรแกรมประยุกต์ดา้นสถิติและวจิัย 3(3-0-6)    
วิชาเอกเลือก                              ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต                                                                              วิชาเอกเลือก                                       ไม่น้อยกว่า      21    หน่วยกิต                                                                              เพิ่มจ านวนรายวิชาเอก

เลือก เน้นการพัฒนา
นักศึกษาครูโดยใช้
สมรรถนะเป็นฐาน โดย
ปรับหน่วยกิตให้เน้นการ
ปฏิบัติ 

EME302 คณิตศาสตร์กับการแก้ปญัหา 3(3-0-6) EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรียน  3(2-2-5) 
EME303   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) EME106 จ านวนและพีชคณติระดับโรงเรยีน 3(2-2-5) 
EME402 สัมมนาส าหรับครูคณิตศาสตร ์ 3(2-25) EME109 การวัดและเรขาคณติระดับโรงเรียน 3(2-2-5) 
   EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
   EME310 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจดัการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 3(2-2-5) 
   EME313 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
   SEM301 วิยุตคณติส าหรับคร ู(คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับครู) 3(2-2-5) 
   SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
   EME405 การวิจัยทางคณติศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 
   EME406 การวัดและประเมินผลการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
   EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
   SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตรส์ าหรับครู 3(2-2-5) 
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4. เปรียบเทียบรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

วิชาชีพครูบังคับ                                               35   หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                      28   หน่วยกิต  
ลดจ านวนรายวิชา ปรับช่ือ
รายวิชา รหัสวิชา และ
หน่วยกิตท่ีเน้นภาคปฏิบัติ
มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรอิงสมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 

ETP101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 2(1-2-3) ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
ETP102 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ 2(1-2-3) ETP105 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ

ความเป็นคร ู
3(2-2-5) 

ETP103 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
ETP201 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ETP202 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครู

วิชาชีพ 
3(2-2-5) ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  3(2-2-5) 

ETP203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

3(2-2-5) 

ETP204 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
ETP301 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 2(1-2-3) ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

ETP303 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ETP403 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
ETP304 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษา 
3(2-2-5)    

ETP401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5)    
ETP402 การบริหารสถานศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5)    
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วิชาชีพครูเลือก                                ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต วิชาชีพครู                                                ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต ลดจ านวนหน่วยกติ ปรับชื่อ
และค าอธิบายรายวิชาบาง
รายวิชาให้เหมาะกับการ
น าไปใช้ส าหรบัการสอนใน
ศาสตร์เฉพาะ เพิม่รายวิชา
เพื่อรองรับความสนใจของ
นักศึกษาส าหรับงานท่ี
จ าเป็นในโรงเรียน  
 
 
 
 
 

ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
ETP222 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดจิิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนา

การศึกษา 
3(3-0-6) ETP325 

 
การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนา
การศึกษา 

3(3-0-6) 
 

ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP423 การผลิตและพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน 
3(2-2-5) ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 

   ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู                                14  หน่วยกิต วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู                                         12  หน่วยกิต แบ่งการปฏิบัติการสอน

ออกเป็น 4 ช่วงเพื่อให้
นักศึกษาได้พัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูตั้งแต่
ปีท่ี 1  

ETP411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู1  2(90) ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
ETP412 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู2  2(90) ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
ETP413 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(450) ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
ETP414 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(450) ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 
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5. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562  หมายเหตุ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME102 แนวโน้มคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)  

 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
 Trends in Mathematics Education  

แนวโน้มและประเด็นในปัจจุบันของเนื้อหา เทคนิค วิธีสอน กระบวนการ
เรียนรู้และการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์และช่วยพัฒนาการเรียนรู้การสอน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในอนาคต 

EME401 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) แยกรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้ออกเป็น 3 วิชา 
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกาและ
ปฏิบัติการสอนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับทุก
ระดับชั้นมากขึ้น 

 Mathematics Learning Management   Mathematics Learning Management for 
Elementary Level 

 

ทฤษฎีและแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาและแบบเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิคและการจัดการเรียนรู้ การผลิตการใช้สื่อและแหล่งสารสนเทศการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดแผนการจัดการเรียนรู้รายภาคการศึกษาและรายชั่วโมง ปฏิบัติการ
ท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของประเทศไทย และกลุ่ม
อาเซียน 

 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและ
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น
ระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ
การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
3(2-2-5)  

 Mathematics Learning Management for 
Lower Secondary Level 

 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความ
น่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
3(2-2-5) 

 Mathematics Learning Management for 
Upper Secondary Level 

 

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความ
น่าจะเป็น และแคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิค
การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS105 หลักการคณิตศาสตร ์  3(3-0-6) SEM102 หลักการทางคณติศาสตร์ส าหรับคร ู 3(2-2-5) เพิ่มค าอธิบายรายวิชาใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตรรกศาสตร์เพื่อลดจ านวน
รายวิชาและเน้นให้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียนได้ 

 Principles of Mathematics   Principles of Mathematics for Teachers  
ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ จ านวนจริง ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์  เซต 

ความสัมพันธแ์ละฟังก์ชัน  
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และ

ระเบียบวธิีพิสูจน์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวน เซต ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน เพื่อประยุกต์ใช้การพิสูจน์ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ขั้นต่อไป 

 

SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห ์1   3(3-0-6) SEM101 แคลคูลัสส าหรับคร ู1 3(2-2-5) เพิ่มค าอธิบายรายวิชาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
แคล คูลั สและ เรข าคณิ ต
วิเคราะห์ 2 เดิม  และเน้นให้
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ใน
ระดับโรงเรียนได้ 

 Calculus and Analytic Geometry 1   Calculus for Teachers 1  
เรขาคณิตว่าด้วยเส้นตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ และ
อินทิกรัล 

ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่ง
ตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ 
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

SMS106 ระบบจ านวน   3(3-0-6) SEM103 ระบบจ านวนส าหรับคร ู 3(2-2-5) เน้นให้น าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียนได้ 

 Number Systems   Number System for Teachers  
การสร้างระบบจ านวน จ านวนธรรมชาติ  จ านวนเต็มสมบัติต่าง ๆ ของจ านวน

เต็ม จ านวนตรรกยะ จ านวนจริง จ านวนเชิงซ้อน 
ศึกษาที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกบัจ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็ม 

จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS201 แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) SEM201 แคลคูลัสส าหรับคร ู2 3(2-2-5) เน้นประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 Calculus  and Analytic Geometry 2   Calculus for Teachers 2  
พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจ ากัดเขต เทคนิคการอินทิเกรต    การ

ประยุกต์อินทิกรัลจ ากัดเขต อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ  หลักเกณฑ์โลปิตาล ล าดับและอนุกรม อนุกรมก าลัง 

 รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : SEM101 แคลคูลัส
ส าหรับครู 1 

 

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกบัล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต ์การทดสอบ
การลู่เข้า อนกุรมก าลัง ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธย์่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

SMS202 เรขาคณติเบื้องต้น 3(3-0-6) SEM202 เรขาคณติเบื้องต้นส าหรบัคร ู 3(2-2-5) เน้นประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 Introduction to Geometry   Introduction to Geometry for Teachers  
ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิคโดยใช้แนวทางอื่น

วิเคราะห์เนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิคโดยใช้ระบบสัจพจน์ การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของ

ยุคลิด เรขาคณิตการแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

SMS204 ทฤษฎีเซต   3(3-0-6)  
 
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
 Set Theory  

การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก เซตอันดับ
จ านวนเชิงการนับ จ านวนเชิงอันดับที่ 

SMS206 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับคร ู 3(2-2-5) เน้นประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 Abstract Algebra 1   Abstract Algebra for Teachers  
  กลุ่มย่อย กลุ่มวัฏจักร กลุ่มวิธีเรียงสับเปลี่ยน สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน อัต

สัณฐาน กลุ่มย่อยปกติ ทฤษฎีบทเคย์เลย์ กลุ่มผลหาร วง อินทิกรัลโดเมน สนาม 
ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการทวภิาค กรุป กรุปยอ่ย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน 

กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัริง ฟิลด์และการ
ประยุกต์ เพือ่ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS303 คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย   3(3-0-6) SEM301 วิยุตคณติส าหรบัคร ู(คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

ส าหรับคร)ู 
3(2-2-5) เน้นประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  Discrete Mathematics   Discrete Mathematics for Teachers  

การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วย
เมตริกซ์ต้นไม้และการแยกจ าพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู่  ออโตมาตา 
ไวยกรณ์ และภาษาระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎี
บททวินาม หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และ
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

SMS301 แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห์ 3     3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา 
 Calculus and Analytic Geometry 3  
 รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : SMS201 แคลคูลัสและ

เรขาคณติวิเคราะห ์2 
 

เวกเตอร์ และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ว่าด้วยเส้นตรง ระนาบโค้ง 
และผิว อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์ 

SMS205 ทฤษฎีจ านวน   3(3-0-6) SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรบัครู 3(2-2-5) เน้นประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 Theory of Numbers   Number Theory for Teachers  
การหารลงตัว จ านวนเฉพาะสมภาคทฤษฎบีทส่วนตกค้างก าลังสองสมการ ไดโอแฟน

ไทน์ฟังก์ชันของออยเลอร ์สัญลักษณ์ของเลอจองค์ บทตั้งของเกาส ์สัญลักษณ์ของยาโคบี 
ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย 

ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

SMS403 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น   3(3-0-6)  
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
 Introduction to Graph Theory  

บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟ วิถีต้นไม้กราฟแบบออยเลอร์
และแฮมิลตันกราฟเชิงระนาบ และภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟไดกราฟ  และการไหลของข่ายงาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS405 ทอพอโลยีเบื้องต้น   3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา 

 Introduction  to Topology  
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลย ีทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ปริภูมิอิง

ระยะทางปริภูมิเชิงทอพอโลย ีความกระชับและความเชื่อมโยง 
SMS304 การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา 

 Introduction to Mathematical  Modeling  
ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ 

โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัยทั่วไปการสรุปเป็นตัว
แบบ การแปลความหมายของค าตอบ 

SMS302 สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ   3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา 
 Ordinary Differential Equations 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : SMS201 แคลคูลัสและ
เรขาคณติวิเคราะห ์2   

 

ธรรมชาตแิละการเกิดสมการเชิงอนุพนัธ ์สมการเชิงอนุพันธ์อันดบัหนึ่ง และการ
ประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอันดับ n ทั่วไป ระบบสมการเชิงอนุพันธ ์การแปลงลาปลาซ 

SMS107 ตรรกศาสตรเ์ชิงคณติศาสตร์ 3(3-0-6)  
 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
 Mathematical Logic  

โครงสร้างคณิตศาสตร์ กฎแห่งการอา้งองิ ความสมเหตุสมผล 

SMS206 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) SEM205 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับคร ู 3(2-2-5) เน้นการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 Linear Algebra   Linear Algebra for Teachers  
เวกเตอร์และปริภูมิเวกเตอร ์เมตริกซ์และการแปลงเชิงเส้นค่าเฉพาะ เวกเตอร์

เฉพาะรูปแบบเชิงเส้นคู่ รูปแบบก าลังสอง ผลคูณสเกลาร์ ออโทโกนัลลิตี 
 

ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้น
มูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและ
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS401 แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)  

 
 
 
 

 

ยกเลิกรายวิชา 
 Advanced  Calculus 

รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : SMS301แคลคูลัสและ
เรขาคณติวิเคราะห ์3 

 

ล าดับและอนกุรมของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพเิศษ ฟังก์ชันของตัวแปรหลายตวั 
อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามผิว การทดสอบการลู่เข้าของอินทิกรัลไม่ตรงแบบ             

SMS310 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร ์  3(3-0-6)  
 
 

 

ยกเลิกรายวิชา 
  Vector Analysis  

พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลของเวกเตอร์ พิกัดเชิงเส้น
โค้งและ การวิเคราะห์เทนเซอร์ 

SMS311 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ 3(3-0-6) SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ส าหรบัครู 3(2-2-5) เน้นการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 Mathematical Analysis   Mathematics Analysis for Teachers  
 รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : SMS 201แคลคูลัสและ

เรขาคณติวิเคราะห ์2    
  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : SEM201 แคลคูลัส

ส าหรับคร ู2    
 

ระบบจ านวนจริงและระบบจ านวนเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเนื่อง อนพุันธ ์ และอินทิกรัล ศึกษาและพิสจูน์เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ทอพอโลยบีนเส้นจ านวนจริง 
ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ และอนกุรมของ
จ านวนจริง เพือ่ประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
SMS402 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6)  

 
 

 

ยกเลิกรายวิชา 
 Introduction to Complex Analysis  

ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห ์ฟังก์ชันมูลฐาน อนุพันธ์ อินทิกรัล 
ล าดับ และอนุกรมของฟังก์ชันตกค้าง การส่งคงแบบ 

SMS404 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 3(3-0-6)  
 
 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
 Numerical Analysis  

การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด ผลต่างจ ากัด การประมาณค่าในช่วง วิธกี าลังสองน้อย
ที่สุด การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสูตรนิวตัน-โคตัสและกรณีเฉพาะของ
สูตรนี้ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพนัธ์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

SMS203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) SEM204 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคร ู 3(2-2-5) เน้นการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 Introduction to Probability and Statistics   Probability and Statistics for Teachers  
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่

ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบ
สมมติฐาน สมการถดถอย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะ
เป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
และแบบต่อเนื่อง และการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม และการประมาณค่า เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

SMS306 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถติิและวิจยั 3(3-0-6)  
 
 
 
 
 
 

 

ยกเลิกรายวิชา 
 Programming Application for Statistics and 

Research 
 

การค านวณ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัด
แนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวัดความสัมพันธ์  การวัดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก 
เช่น ไค-สแควร ์การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
 EME106 จ านวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการสอน

คณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียน 

 Numbers Algebra in School Mathematics  
ศึกษาเกี่ยวกับการสอนจ านวนและการด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 1-

4 ได้เข้าใจจ านวน วิธีการแสดงแทนจ านวน ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนและระบบจ านวน 
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของการด าเนินการและเข้าใจได้ว่าการด าเนินการแต่ละ
ประเภทเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนสามารถค านวณได้อย่างคล่องแคล่วและประมาณ
ค่าได้อย่างเหมาะสม การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพีชคณิตในระดับโรงเรียนเพื่อให้
นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจแบบรูป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน แสดงและวิเคราะห์สถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยใช้สัญลักษณ์ทางพีชคณิต ใช้แบบรูปทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแสดงและท าความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงปริมาณ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในหลากหลายบริบทได้ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

 EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียน 

 Measurement and Geometry in School 
Mathematics 

 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการวัดสิ่งต่าง ๆ และหน่วยต่าง ๆ ทั้งแบบ
เจาะจงและไม่เจาะจง หน่วยมาตรฐาน ระบบหน่วยและกระบวนการวัด การน าเทคนิค 
เครื่องมือ และสูตรต่าง ๆ ในการวัดไปประยุกต์ใช้เพื่อระบุการวัดได้อย่างเหมาะสม การ
วิเคราะห์คุณลักษณะและคุณสมบัติของรูปเรขาคณิต 2  มิติและ 3 มิติ และการสร้างข้อ
โต้แย้ง ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต การระบุต าแหน่งและการ
บรรยายลักษณะของความสัมพันธ์ทางมิติสัมพันธ์โดยใช้เรขาคณิตวิเคราะห์และระบบการ
แสดงแทนอื่น ๆ การน าการแปลงและการสมมาตรไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้
มโนภาพ การให้เหตุผลทางมิติสัมพันธ์และการใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิตเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 
 

 EME210 การจัดกิจกรรมทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ส าหรับนักเรียนในระดับ
โรงเรียน 

 Conducting Mathematical Activities  
ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การออกแบบ

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์อันประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือ
แนวทางอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งออกแบบการวัดและการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 EME212 ภาษาอังกฤษส าหรบัการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการสอน

คณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ  English for Mathematics Learning 

management 
 

สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและ
แปล เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปประกอบการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

EME303 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) EME310 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

3(2-2-5) ปรบัชื่อรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เพิ่มความหลากหลายของเทค
โนโลลีและเน้นการ
ประยุกต์ใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 Computer Assisted Instruction in 
Mathematics   

  Digital Technology for Mathematics 
Learning Management 

 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนที่เน้นการสร้างมโนทัศน์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างสื่อ
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

EME402 สัมมนาส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-25) EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1) มุ่งเน้นการศึกษาและ
แบ่งปันแนวคิดจากงานทาง
วิชาการเพื่อเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียน 

 Seminar for Mathematics Teachers   Seminar in Mathematics Education  
                 ศึกษาเนื้อหาสาระและหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ทุก
ระดับชั้น โครงการคณิตศาสตร์ กิจกรรม บทความและงานวิจัยคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับครูผู้สอนใน
วิชาคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศไทย และกลุ่มอาเซียน โดยฝึกทดลอง ปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
อภิปราย 

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือ
งานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 EME405 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการท า

วิจัยในศาสตร์เฉพาะ
ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้พัฒนา
ผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

 Research in Mathematics Education  
ศึกษาความหมาย ระเบียบวธิีการ ขั้นตอนการท าวิจยัและสถิติที่ใช้ในการ

วิจัย ออกแบบการวจิัยเพือ่พัฒนาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมลู และการ
เขียนรายงานการวิจยั เพือ่น ามาประยกุต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

 
EME302 คณิตศาสตร์กบัการแก้ปญัหา 3(3-0-6) EME313 การแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ 3(2-2-5) เพิ่มแง่มุมอื่นๆ ของการ

แก้ปัญหาเช่น การตั้งปัญหา 
เนน้การน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูว้ิชา
คณิตศาสตร์ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 Mathematics and Problem-solving   Mathematics Problem Solving  
หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง การเช่ือมโยง

ปัญหาที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
 

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตสาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการ
ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การ
ประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 EME407 ประวัตแิละพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการท า
ความเข้าใจที่มาและ
พัฒนาการของคณิตศาสตร์
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์ 

 History and Evolution in Mathematics  
แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน 

ตัวเลข เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ระดับ

โรงเรียน  
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการสอน

คณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียน  Mathematical Skills and Processes in 

School Mathematics 
 

ศึกษาโมเดลการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ชอเอ็น
เฟลด์ (Schoenfeld) เลสเตอร์ (Lester) และนักคณิตศาสตรศึกษาอื่น ๆ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ การศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด 
ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนและ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับขอบเขตเนื้อหาอื่น ๆ ศึกษาการสร้างและการใช้การแสดงแทนใน
การจัดการ บันทึกและสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์  การเลือก การประยุกต์ใช้และการแปล
ความหมายระหว่างการแสดงแทนทางคณิตศาสตร์หลากหลายแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
ความส าคัญของการให้เหตุผลและการพิสูจน์ในฐานะที่เป็นแง่มุมหนึ่งของคณิตศาสตร์ 

 
EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการ

เตรียมทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
นักเรียนในสังคมดิจิทัล เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
นักนวัตกร 

 Computing Science for Mathematics 
Teachers 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 EME406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณติศาสตร์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาส าหรับการวัด

และประเมินผลในศาสตร์
เฉพาะที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาและธรรมชาติ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

 Assessment and Evaluation in 
Mathematics Learning 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การ
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ETP101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัคร ู
Language and Thai Culture for Teachers 

2(1-2-3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดรายวิชานี ้เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

                ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ทักษะทางภาษาไทยส าหรับครู เกี่ยวกับ
ข่าวในชีวิตประจ าวัน สารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารจากสื่อบุคคล การอ่านสารในชีวิตประจ าวัน 
การเลือกสารจากวารสาร นิตยสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและหนังสือพิมพ์ 
การสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การฝึกทักษะ
การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ด้วยการพูด บรรยาย อธิบายและการเขียนอย่างเป็นทางการ
ส าหรับครู ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ของตน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP102 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้
3(2-2-5) -  รวมรายวิชาเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรู้เข้าด้วยกันกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  
และเพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

 Technology for Learning   Innovation and Information Technology 
for Communicative Education and 
Learning 

 

  ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การ
วางแผน การบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน 

            การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

ETP103 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(1-2-3)  
 
 
 
 
 
 
 

ลดรายวิชานี ้เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1  Developmental Psychology  

                  ความส าคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ หลักการทั่วไปของพัฒนาการมนุษย์  วิธี
การศึกษาพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการ พัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา ลักษณะงาน  ที่
เหมาะสมในแต่ละวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ต่อ
พัฒนาการมนุษย์ ปัญหาพัฒนาการมนุษย์ช่วงวัยเรียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP201 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3(2-2-5) ETP104 จิตวิทยาการเรยีนรู้ส าหรบัคร ู 3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัส  ชื่อ

รายวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสมตอ่
การน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไปในอนาคต 

 Psychology for Teachers   Educational Psychology for Teachers  
ความส าคัญของจิตวิทยาในการเรียนการสอน  กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อ

สืบค้นความรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐาน  จิตวิทยาการเรียนรู้  และจิตวิทยาการศึกษา  เป้าหมาย
การเรียนรู้  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้   องค์ประกอบที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  การประยุกต์จิตวิทยา
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ความรู้และหลักการเบื้องต้นในการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา กระบวนการแนะแนวและการปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนรู้
และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

                 วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และ
ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ETP202 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ  ETP105 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัส  ชื่อ
รายวิชาและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสมตอ่
การน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไปในอนาคต 

 Education and Ethic of Professional 
Teachers 

  Virtue, Morality, Ethics and Spirit of 
being a Professional Teacher 

 

                 ความหมายและความส าคัญของการศึกษา แผนการศึกษา ปรัชญาการศึกษา 
กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับครู ความเป็นครู และคุณลักษณะ
ครูดี พัฒนาการของวิชาชีพครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ 
สมรรถภาพความเป็นครูและศรัทธาในวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สภาพงานครู 
คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตย์สุจริต การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 

                 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 

ชื่อรายวิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสมตอ่
การน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไปในอนาคต 

 Curriculum Development    Curriculum Design and Development   
                ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร 
ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตรในประเทศไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  การบริหารและจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสภาพท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  การเรียนการสอนแบบเรียนรวมโดยปรับให้เอื้อ
ส าหรับเด็กพิเศษ การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการประเมิน
หลักสูตรปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

              ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
น าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มี
ทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
การฝึกปฏิบัติการหลักสูตรในสถานศึกษา 

ETP204 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3)  ลดรายวิชานี ้เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1  Management of Student Development 

Activities 
 

                หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรม และการ
จัดการชมรมในสถานศึกษา การวางแผนและเขียนโครงงานจัดกิจกรรม การด าเนินการจัด
กิจกรรมและการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา กิจกรรมการปรับตัวและด ารงชีวิต กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รักษาดินแดน กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
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ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6)                   

 
 
 
 
 
 
 

ลดรายวิชานี ้เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1  Thinking Process Skill Development  

                ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ 
ลักษณะการคิดการน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่าง
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะกระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
ETP222 การใช้แหล่งเรยีนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)  ลดรายวิชานี ้เพื่อให้

สอดคล้องกับ มคอ.1  Utilization of Community Resources for 
Education 

 

                  ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การส ารวจแหล่งเรียนรู้
และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการศึกษา   
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 2(1-2-3)  ลดรายวิชานี ้เพื่อให้

สอดคล้องกับ มคอ.1  Guidance Psychology  
      ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนวจรรยาบรรณ
ของนักแนะแนวกระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการ
แนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงาน
แนะแนวการบริหารงานแนะแนว และการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
ETP301 ภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู 2(1-2-3) ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู 3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัส  ชื่อ

รายวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความชัดเจน 
และเหมาะสมต่อการ
น าไปใช้ประกอบวิชาชีพครู
ต่อไปในอนาคต 

 English  Language for Teachers   Communication Language for Teachers   
                ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับครู การใช้
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เรียน การเข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา การอ่านและสรุปความจากต ารา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และสื่อต่ างๆ การสื่อ
ความหมายของครูด้านการฟังการพูดการอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและพัฒนาตนเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

                หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการฟัง 
การดู การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย ใน
การเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศ เพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการฟัง การดู 
การพูด การอ่าน และการเขียน  

ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5) ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) - ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความชัดเจน และเหมาะสม
ต่อการน าไปใช้ประกอบ
วิชาชีพครูต่อไปในอนาคต 

 Learning Assessment   Learning Assessment   
                  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งใน
ระดับชาติและระดับชั้นเรียน ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การออกแบบการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตาม
สภาพจริง การน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียน และ
การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

                 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
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ETP303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรยีน 3(2-2-5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดรายวิชานี ้เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1  Learning and Classroom Management  

                 ความหมายความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยุทธศาสตร์และวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบต่างๆ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การวางแผน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผลการจัดการ
เรียนรู้  การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้
และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
 
ETP304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  รวมรายวิชาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้เข้าด้วยกันกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
และเพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

 Innovation and  Educational Information 
Technology 

 

                หลักการแนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ ประเภท การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วิธีการและกระบวนการสื่ อความหมาย 
ประเภทของสื่อการสอน การเลือก การผลิต การใช้ การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ การน าไปใช้และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การเลือกนวัตกรรม 
เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติและชั้น
เรียนรวมที่มีเด็กพิเศษอยู่ด้วย ฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) - ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี

ความชัดเจน และเหมาะสม
ต่อการน าไปใช้ประกอบ
วิชาชีพครูต่อไปในอนาคต 

 Educational Research   Education Research  
                 ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยทางการศึกษา 
ความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรูปแบบการ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัว
แปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 

                ความหมาย  แนวคิด  และความส า คัญของการวิจัยทางการศึกษา  
จรรยาบรรณนักวิจัย  ประเภทของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การ
ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางการศึกษา และการเขียนรายงานการ
วิจัย 

 
ETP325 การวางแผนและการบรหิารโครงการพัฒนา

การศึกษา 
3(3-0-6)  

 
 
 
 
 
 

ลดรายวิชานี ้เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1  

 Planning and Educational Project 
Management 

 

                หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการเขียน
โครงการพัฒนาทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการ
ประเมินผลโครงการ 
ETP401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 2(1-2-3) ETP305 การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัส  ชื่อ

รายวิชาและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสมตอ่
การน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไปในอนาคต 

 Research for Learning Development   Research and Development of Learning 
Innovation 

 

                ความหมายและความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิธีการหรือนวัตกรรมที่แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการแปลความหมายของข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และแนวทางการน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

               วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ETP402 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3(2-2-5) ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัส  ชื่อ
รายวิชาและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสมตอ่
การน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไปในอนาคต 

 School Management and Educational 
Quality Assurance 

  Educational Administration and Quality 
Assurance 

 

                 ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี และหลักการบริหารการศึกษา การจัดระบบ
ภายในหน่วยงานทางการศึกษาการพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการ
โครงการศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ บทบาทของครูในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็น
พลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง การสังเกตการบริหารและการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

ETP411 การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครู 1 1(45) ETP413 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 1  2(90) -  ปรับชือ่รายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้ 

สอดคล้องกับ มคอ.1  และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของ
บัณฑิต  

 

 Practicum 1   Internship 1  
การศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานครูประจ าชั้น 

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ สภาพทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียน สภาพชุมชน และความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานบริหารและบริการของโรงเรียน พัฒนาชั้นเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน
การจัดท ารายงานการศึกษาสังเกต และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

               สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียน
จากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ETP412 การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครู 2 1(45) ETP414 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2  2(90) -  ปรับชือ่รายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้ 

สอดคล้องกับ มคอ.1  และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของ 

บัณฑิต  
 

 Practicum 2   Internship 2  
                การฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผล การทดลองสอนบทเรียนในรายวิชา
เฉพาะด้านในโรงเรียน วิเคราะห์ผลการเรียนและปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนหาทางแก้ไขและ
พัฒนา และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

               ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

ETP413 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ETP415 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) -  ปรับชือ่รายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้ 

สอดคล้องกับ มคอ.1   
และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของบัณฑิต  
 

 Internship 1   Internship 3  
                 การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเฉพาะโดยใชร้ะบบ
นิเทศติดตามช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การจัดท า
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการ
น าไปใช้ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ร่วมกับสถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

              ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ETP414 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) ETP416 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) -  ปรับชือ่รายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
เพื่อให้ 

สอดคล้องกับ มคอ.1   
และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของบัณฑิต   

 Internship 2    Internship 4  
                  การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเฉพาะ การบูรณา
การความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง การเลือกใช้ ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาที่รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การจัดท าโครงงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนร่วมกับสถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

                  ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี คุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข
เกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5)  
 Seminar in Education    Seminar in Education   

               ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดง
ความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ                 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)  
 Skills and Techniques of Learning 

Management 
  Skills and Techniques of Learning 

Management   
 

                   ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการ
น าเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง 
การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การ
สอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอน
บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิค
การสอนส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการ
สอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 

               ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การน าเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่า
เรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุป
บทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการ
เรียน การสอนบทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยเน้น
กระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 
 

ETP423 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   3(2-2-5) ETP425 การผลิตสื่อมัลติมเีดยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัส  ชื่อ
รายวิชาและปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจน และเหมาะสมตอ่
การน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไปในอนาคต 

 Production and Development of Computer 
Assisted Instruction 

  Production of Multimedia for Education  

                ความหมาย ความส าคัญ หลักการและการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ข้อดี
ข้อจ ากัดของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบทเรียนต่างๆ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาสร้าง
บทเรียนวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกปฏิบัติการผลิตบทเรียนและวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                  ความหมาย  ความส าคัญ  ลักษณะ  ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
โดยการวิเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการฝึกปฏิบัติการออกแบบ  สร้าง
และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  ในการเรียนการสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
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แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
     1. แผนกลยุทธ์ไม่เป็นปัจจุบันและทันสมัย แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่ก าหนดไว้ในระยะยาวตั้งแต่ปี 2560 และมีก าหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดในปี 2564 ซึ่งข้อมูลของแผนบางส่วนต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
     1. สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท าให้มีผลต่อ

การบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตร 
     2. ผลงานวิจัยและงานพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย การให้ความส าคัญและประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ

อาจารย์ยังมีน้อย 
     3. กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับคณะยังไม่
เป็นรูปธรรม 

การติดต่อประสานงานและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่ายังไม่
เป็นระบบที่ชัดเจน 

3. จ านวนนักศึกษาปัจจุบันไม่เป็นไปตามเป้า ไม่มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลักสูตรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
     1. งบประมาณได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาและการ

บริหารงานให้มีคุณภาพ 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
     1. แผนกลยุทธ์ไม่
เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย 

แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่
ก าหนดไว้ในระยะยาว
ตั้งแต่ปี 2560 และมี
ก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดในปี 2564 ซ่ึง
ข้อมูลของแผนบางส่วน
ต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน 

 
 

3 3 9 1 
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
     1. สัดส่วนของ
อาจารย์ผู้สอนยังไม่
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

สัดส่วนของอาจารย์
ผู้สอนยังไม่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ท าให้มีผลต่อการ
บริหารจัดการและการ
พัฒนาหลักสูตร 

3 3 9 1 
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 

 

     2. ผลงานวิจัยและ
งานพัฒนานวัตกรรม
ของอาจารย์ยังมีน้อย 

การให้ความส าคัญและ
ประสิทธิภาพในการ
วิจัยและพัฒนา

4 4 16 2  
(ความเสี่ยงสูง) 
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

นวัตกรรมของอาจารย์
ยังมีน้อย 

     3. กระบวนการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างศษิย์เก่า
กับคณะยังไม่เป็น
รูปธรรม 

การติดต่อประสานงาน
และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของศิษย์
เก่ายังไม่เป็นระบบที่
ชัดเจน 

4 3 12 2  
(ความเสี่ยงสูง) 

1. จ านวน
นักศึกษาปัจจุบันไม่
เป็นไปตามเป้า 

ไม่มีการประชาสัมพันธ์
จุดเด่นของหลักสูตรที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 

4 4 16 2  
(ความเสี่ยงสูง) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
     1. งบประมาณ
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการให้
มีคุณภาพ 

งบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการศึกษา
และการบริหารงานให้มี
คุณภาพ 

4 3 12 2  
(ความเสี่ยงสูง) 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1 แผนกลยุทธ์ไม่เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับบริบทและสภาพที่เป็น
ปัจจุบัน 

  …..   ยอมรับ 
   ควบคุม 
....   ถ่ายโอน 
....   หลีกเลี่ยง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
1 สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่

เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

1.1 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาและผลงาน
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

  …..   ยอมรับ 
   ควบคุม 
....    ถ่ายโอน 
....    หลีกเลี่ยง 

 

2 ผลงานวิจัยและงานพัฒนา
นวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย 

2.1 สนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจ
ในการท าวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรม 
2.2 ก าหนดให้ผลงานวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญใน
การพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

  …..   ยอมรับ 
   ควบคุม 
....    ถ่ายโอน 
....    หลีกเลี่ยง 

 

3 กระบวนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า
กับคณะยังไม่เป็นรูปธรรม 

3.1 จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

  …..    ยอมรับ 
   ควบคุม 
....    ถ่ายโอน 
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ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/

กิจกรรมของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
 ....    หลีกเลี่ยง 

4 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันไม่
เป็นไปตามเป้า 

4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์   …..    ยอมรับ 
   ควบคุม 
....    ถ่ายโอน 
....    หลีกเลี่ยง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
1 งบประมาณได้รับจัดสรรไม่

เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพ 

- คณะครุศาสตร์ได้จัดท าแผนการ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้
สอดคล้องกับภารกิจ ตัวชี้วัด และ
ปรับแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการ
รวบรวมตัวชี้วัดในการด าเนินร่วมกัน
ทุกสาขาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คุ้มค่าในการดาเนินงาน
โครงการ /กิจกรรมต่างๆ และ
สามารถตอบโจทย์การประกัน
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  …..   ยอมรับ 
   ควบคุม 
....   ถ่ายโอน 
....   หลีกเลี่ยง 

 

 
หมายเหตุ ช่อง 3 หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4 หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 (ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1. การวิเคราะห์และจัดท า
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับบริบทและสภาพที่
เป็นอยู่ปัจจุบัน 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
วิเคราะห์และปรับ
แผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับบริบท
และสภาพที่เป็น
ปัจจุบัน 

9 ควบคุม บุคลากรของสาขายังไม่มี
ส่วนร่วมวิเคราะห์และปรับ
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพที่เป็น
ปัจจุบัน 

จัดการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผน 
กลยุทธ์โดยให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วม 

ปีการศึกษา 
2562-2567 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 (ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

1.1 จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณวุฒิทาการศึกษา
และผลงานทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

9 ควบคุม 1.1 สัดส่วนของอาจารย์
ผู้สอนยังไม่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิท า
ให้มีผลต่อการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ 

1.1 จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ปีการศึกษา 
2562-2567 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2. โครงการพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

2.1 สนับสนุนและ
สร้างขวัญก าลังใจ
ในการท าวิจัยและ
การพัฒนา
นวัตกรรม 
2.2 ก าหนดให้
ผลงานวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรม
เป็นส่วนส าคัญใน
การพิจารณา

16 ควบคุม ผลงานวิจัยและงานพัฒนา
นวัตกรรมของอาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ยังมีน้อย 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
2.2 ก าหนดให้ผลงานวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรม
เป็นส่วนส าคัญในการ
พิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ปีการศึกษา 
2562-2567 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 (ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3. จัดกิจกรรมการสร้าง 
เครือข่ายกิจการ 
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3.1 จัดกิจกรรมการ
สร้างเครือข่าย
กิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า 
 
 

12 ควบคุม การติดต่อประสานงานและ
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของศิษย์เก่ายังไม่
เป็นระบบที่ชัดเจน 

จัดกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

ปีการศึกษา 
2562-2567 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

1. งบประมาณได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

-งบประมาณท่ี 
ได้รับการจัดสรร 
ไม่เพียงพอต่อ 
การบริหารจัด 
การศึกษาและ 
การบริหารงาน 
ให้มีคุณภาพ 

12 ควบคุม - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้
จัดท าแผนการด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ตัวชี้วัด และปรับแผนปฏิบัติ
การพร้อมทั้งการรวบรวม
ตัวชี้วัดในการด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คุ้มค่าใน

- จัดท าแผน การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้อง ประเด็น
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ เป้าหมายของ
คณะครุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย 
- ปรับแผนปฏิบัติการของ
คณะครุศาสตร์ โดยจัดท า

ปีการศึกษา 
2562-2567 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 (ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

การด าเนินงานโครงการ /
กิจกรรมต่างๆ และสามารถ 
ตอบโจทย์การประกัน
คุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่สอดคล้องและ
ตอบสนอง ตัวชี้วัดได้
ครอบคลุมประเด็น 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชา 

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

กับ  
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (4 ปี) พ.ศ. 2562 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (4 ปี) พ.ศ. 2562 
 
องค์ความรู้ใน มคอ.1 มีดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  

ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน    
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

2. ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  ก า รสอนแบบบู รณากา รคว ามรู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์  (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education)  ชุ ม ชนแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
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4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
ตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม  
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถ

ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1)  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2)  สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆโดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
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ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มี ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาตนเอง
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชา 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
กับ  

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (4 ปี) พ.ศ. 2562 
 

รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1  
ด้านที ่

1 2 3 4 5 6 
EME103 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน  
      

EME106 จ านวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน       

EME109 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน       

EME210 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์       

EME211 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา       

EME212 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์       

EME308 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       

EME310 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์       

EME311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

EME313 การแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์       

EME314 วิทยาการค านวณส าหรับครูคณิตศาสตร์       

EME403 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา       

EME405 การวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษา       

EME406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์       

EME407 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์       

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู       

ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความ
เป็นครู 

      

ETP106 ภาษาเพือ่การสื่อสารส าหรับคร ู       

ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร       

ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้       

ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

      

ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด       

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1  
ด้านที ่

1 2 3 4 5 6 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว       
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้       
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม       
ETP322 การศึกษาในอาเซียน       
ETP323 การวิจยัทางการศึกษา       
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา       
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา       
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้       

ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้       
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา       
ETP305 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้       
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       
ETP403 คุรุนิพนธ์       
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3          
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4          
SEM101 แคลคูลัสส าหรับครู 1       

SEM102 หลักการทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู       

SEM103 ระบบจ านวนส าหรับคร ู       
SEM201 แคลคูลัสส าหรับครู 2       
SEM203 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู       
SEM204 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับครู       
SEM205 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู       
SEM301 วิยุตคณิตส าหรับครู (คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับครู)       
SEM302 พีชคณิตนามธรรมส าหรับคร ู       
SEM401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู       
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ 

เพื่อการสื่อสาร 
      

VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน       
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์       
VGE107 สุขภาพเพือ่คุณภาพชวีิต       
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน       
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์       
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล          
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1  
ด้านที ่

1 2 3 4 5 6 
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ          

 
 

ผู้รายงาน                                                                                                                                                               
                                                        (อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์) 

          ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                                                                 วันที ่ 27  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 


