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แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 

ตอนที่ 1  รายละเอียดเบื้องต้น 

1.1 ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Mathematics 
1.2 ชื่อปริญญา   

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

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Mathematics) 
  ชื่อย่อ :    B.Ed. (Mathematics) 

1.3 ชื่อสาขาวิชา (FIELD OF STUDY) 
 ภาษาไทย   : สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 ภาษาอังกฤษ   :   Mathematics 
1.4       ประเภทของหลักสูตร 
  ปริญญาตรีทางวิชาการ        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ หรือ
ปฏิบัติการ 
    แบบอ่ืนๆ ............................................................................................  
1.5 ลักษณะหลักสูตร 
  หลักสูตรปกติ      หลักสูตรนานาชาติ   หลักสูตรภาษาอังกฤษ     หลักสูตรสอง
ภาษา 
1.6        รูปแบบการจัดการศึกษา 
  การศึกษาแบบเต็มเวลา         การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
  การศึกษาเฉพาะช่วงเวลา    การศึกษาแบบทางไกล 
  แบบอ่ืนๆ.............................................................................................  
1.7        หลักสูตร    มี  มคอ. 1        ไม่มี  มคอ.1    
1.8        สภาวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการอนุมัติ หรือเห็นชอบหลักสูตร 
     ไม่มี สภาวิชาชีพเกี่ยวข้อง 
   มี  และสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง คือ  ครุสภา 
1.9       หลักสูตรนี้ครบรอบการปรับปรุง พ.ศ.2561 
1.10 หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

หลักสูตรครุศาสตรบัฒฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.11 ก าหนดการเปิดสอนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2561 
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1.12 ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
 1.12.1 หลักสูตรนี้จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีหน่วยงานดังกล่าวได้แก่  
  1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

  ให้ความร่วมมือในลักษณะการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
  2) ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ให้ความร่วมมือในลักษณะการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3) ศูนย์ภาษา 

  ให้ความร่วมมือในลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการอบรมด้านต่างๆ ในรายวิชา
ต่างประเทศ  และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning) ของ
นักศึกษา 

  4) คณะและหน่วยงานอื่นๆ 
  ให้ความร่วมมือในลักษณะการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนรายวิชาตาม
ความสนใจที่เปิดสอนในคณะต่างๆ และการอ านวยความสะดวกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
 

 1.12.2 หลักสูตรนี้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีหน่วยงานดังกล่าวได้แก่  
  1) สถานศึกษาต่างๆ 

  ให้ความร่วมมือในลักษณะเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  และการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 

  2) ……………….......................................……………………………………………………………………………………… 
  ให้ความร่วมมือในลักษณะ………………………………………………………………………….……………..………. 

           1.12.3 หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่เป็นหลักสูตรที่จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไม่        
  ไม่มีความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยของต่างประเทศ 
  มี  เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของต่างประเทศในลักษณะ Collaborative Degree Program 
  Double Degree Program      อ่ืนๆ.......................................................................................  
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ตอนที่ 2  หลักการและเหตุผลในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 

2.1         หลักการและเหตุผลในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หมวดที่ 7 ว่าด้วยครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ความในมาตรา 52 วรรคแรก  ที่ระบุไว้ว่า ให้กระทรวง
ส่งเสริมให้มีระบบ  กระบวนการผลิต  การพัฒนาครู  คณาจารย์   และบุคลากรทาง   การศึกษา ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  และความในมาตรา 53 วรรคสอง  ที่ระบุไว้ว่า  บุคลากรทางการศึกษา  
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาล    จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 26-27)  ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นจะเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา
และส่งผลให้มีการยกมาตรฐานอาชีพครู  ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเอง   ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 5)  ประกอบกับประเทศไทยมีความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   
และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น  รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนให้เพียงพอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งครูทางด้านสาขาอ่ืนๆ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์)  ให้มีมาตรฐานความรู้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด  ให้
หลักสูตรมีสาระความรู้ครบทั้ง 11 มาตรฐานพร้อมทั้งความรู้ความสามารถด้านวิชาคณิตศาสตร์  มีการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน  และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (2 ภาคการศึกษาปกติ)  โดยหลักสูตรนี้
จะพัฒนาผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้และความสามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพครู   มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับอาชีพชั้นสูง สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ   
2.2 หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีได้แก่ 
  ไม่มี 

2.3 หลักสตูรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศได้แก่ 
 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

           สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ราชภัฏ) เช่น อุบล อุดร สุราษ สวนดุสิต สงขลา สกลนคร ศรีสะเกษ เลย  ร้อยเอ็ด 
ยะลา มหาสารคาม พิบูลสงคราม พระนครศรีอยุธยา พระนคร สมเด็จเจ้าพระยา นครสวรรค์ 
นครศรีธรรมราช  นครราชสีมา นครปฐม ธนบุรี เทพสตรี ชัยภูมิ จันทรเกษม ก าแพงเพชร กาญนบุรี  
           มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เช่น ทักษิณ เชียงใหม ่                   
2.4 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรนี้ ได้แก่ 
  ไม่มี 
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ตอนที่ 3  ปรัชญา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภาวะความต้องการบัณฑิต และจุดเด่นของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้

ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการคิดทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อสมรรถนะและการด าเนินชีวิต มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์และมีความสามารถในการคิดขั้นสูง มีความรู้คู่
คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพไปสู่
การจัดการศึกษา  ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ   และพัฒนาบัณฑิตให้
เป็นคนดี  มีสติปัญญา มีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติดังนี้  

(1) มีความรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพครไูด ้

(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษา
ของชาต ิ

(3) มีความสามารถในการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
วงกว้างและสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1)  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  
 2)  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ สามารถพัฒนา
ความรู้ใหม่และพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ 
 3)  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม
ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 4)  มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและ มีค าอธิบาย
หลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 
 5)  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและ พัฒนาสังคม  
 6)  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี  
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 7)  มีความสามารถสูงในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ น าเสนอข้อมูล  
 8)  มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
3.4 ภาวะความต้องการบัณฑิต  

ภาวะความต้องการบัณฑิตในปัจจุบันและอนาคตมีความต้องการสูง เนื่อ งจากบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นก าลังส าคัญของชาติ  ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาความคิดของมนุษย์โดยตรง ท าให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน และในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นไป จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต แต่ปัจจุบันปัญหาที่ส าคัญของ
ประเทศในด้านการศึกษา คือ ปัญหาการขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะผลิต
บัณฑิตด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือมาพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง และเพ่ือเพ่ิมอัตราก าลังครูคณิตศาสตร์ใน
ประเทศ 
3.5 จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชา
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิชาชีพครู  ยังเป็นหลักสูตรที่บูรณาการรายวิชาด้านเทคโนโลยีและคอมพิมเตอร์  อีกทั้งมี
โครงการเกี่ยวกับค่ายคณิตศาสตร์ที่ด าเนินการจัดโดยนักศึกษาที่สามารถบูรณาการความรู้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และ
วิชาชีพครู  มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของนักศึกษา   และสามารถน าประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในการ
ท างานและศึกษาต่อได้  ซึ่งนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครูระดับประถมศึกษา  ครูระดับมัธยมศึกษา  ครู
อาชีวศึกษา  และครูการศึกษานอกโรงเรียน  นักวิชาการทางด้านการศึกษา  นักวิจัยทางด้านการศึกษาและนักวิชาชีพ
ทางการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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ตอนที่ 4  ลักษณะของหลักสูตร 

4.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 ผู้สมัครเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  4.1.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในสาย
การเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ  

        4.1.2 คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 

  4.1.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะก าหนด 

 คุณสมบัติของผู้สมัครสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างไร 
1) นักศึกษาเป็นผู้ที่มคีวามรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู 
2) นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  ทฤษฎี  ศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ 
3) นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้  มีทักษะและเทคนิควิธีในการแสวงหาความรู้ 

4.2 โครงสร้างหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
 1) จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 179 หน่วยกิต 

          2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกติ 
   3.1) กลุ่มวิชาชีพครู     จ านวนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 

3.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 35 หน่วยกิต 
3.1.2) วิชาชีพครูเลือก 9 หน่วยกิต 

  3.2) กลุ่มวิชาเอก     จ านวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
3.2.1) วิชาเอก 69 หน่วยกิต 
3.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 10 หน่วยกิต 
3.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 6 หน่วยกิต 

4) หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4.3 โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุงใหม่) 

 1) จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 172 หน่วยกิต 

          2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกติ 

   3.1) กลุ่มวิชาชีพครู     จ านวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

3.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 35 หน่วยกิต 
3.1.2) วิชาชีพครูเลือก 6 หน่วยกิต 

3.1.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 หน่วยกิต 

  3.2) กลุ่มวิชาเอก     จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
3.2.1) วิชาเอก 69 หน่วยกิต 
3.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
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3.2.2) วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก (เลือก) 6 หน่วยกิต 
4) หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ตอนที่ 5  วิธีการสอน 

5.1 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในหลักสูตรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่ง
สอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ 
มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และครูคณิตศาสตร์  รวมทั้งมีความสามารถในการ
วิจัย  การวัดและการประเมินผล การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณา
การเนื้อหา  ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต มีความ
อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี สามารถท างาน
ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ 
รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย ตามประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตน
ของนักศึกษาคร ู 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
       2.1.1 ผลการเรียนรู้ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมตามกัลยาณมิตรธรรม 7 และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพครู คือ คุรุสภา และตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2) มีความตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และจัดการปัญหาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูโดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

     
 
2.1.2 กลยุทธ์การสอน  

1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวงการวิชาชีพครูซึ่งนักศึกษาจะต้องเผชิญในการด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครู โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืนในสถานการณ์เหล่านั้น หรือ
อภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางความคิดเพ่ือให้เห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนขึ้น  

2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาตามหลักสูตรและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชา  โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  

 1) ประเมินจากความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆและ
ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้เผชิญในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู และผลสะท้อนพฤติกรรมของนักศึกษา
ขณะที่มีการอภิปรายกลุ่ม 

2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะ
ครุศาสตร์จัดขึ้นทุกกิจกรรม 

3) ประเมินจากสภาพจริงในด้านของความมีจิตวิญญาณของความเป็นครูในขณะที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ความส าคัญของหลักการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัย และผู้เรียน
ที่เป็นเด็กพิเศษ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ การศึกษาพิเศษ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน  การใช้ภาษาในการสื่อสารส าหรับครู การวิจัย
ทางการศึกษา การบริหารการศึกษา และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนอย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ และตระหนักถึง
คุณค่าและเห็นความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู 

3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ต่างๆ ที่เรียน ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชั้นเรียน และสามารถต่อ
ยอดองค์ความรู้ โดยผ่านทางกระบวนการวิจัย  ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ในกลุ่มวิชาชีพครูกับศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียน เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูและการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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    2.2.2 กลยุทธ์การสอน  
1) จัดการเรียนการสอนโดยการเชื่อมโยงทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ ทางคณิตศาสตร์หรือข้อมูลใหม่

กับความรู้และประสบการณ์เดิมของนักศึกษา   
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ

สาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน หรือจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในด้านต่างๆ คือ 

 1) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
2) ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4) ประเมินจากรายงาน 
5) ประเมินจากโครงการวิจัย 

 6) ประเมินจาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การท าความเข้าใจ และการประเมิน

ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
2) ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแก ้ปัญหา  
3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางสังคม  วัฒนธรรม 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัว และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค ์โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

4) ส าม ารถ ใช้ ทั กษ ะแล ะค วาม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ค รู แ ล ะศ าสต ร์ ส าข าวิ ช าที่ ส อน 
และการคิดสะท้ อนในการแก้ปัญหา  การพัฒนาตนเองและนั กเรียน  และการจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง และการสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ 

 2) จัดเวทีสัมมนาวิชาการ / เรียนเชิญ ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู มาถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานให้นักศึกษาได้เรียนรู้  
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3) จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรงโดยให้นักศึกษาฝึกสอนปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
เพ่ือเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน  
2) ประเมินจากบันทึกสะท้อนความคิด  
3) ประเมินจากแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์  
4) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       2.4.1 ผลการเรียนรู้ 

   1) มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ในการท างาน การอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร และการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี 

   2) เห็นคุณค่าและความส าคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   3) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
ทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม วิเคราะห์และแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.4.2 กลยุทธ์การสอน  
   1) จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อน กลับเกี่ยวกับ

การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือผู้ร่วมทีม  
   2) สอดแทรกความรับผิดชอบในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ทั้งตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง                 
   3) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
 1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น

เรียน  
2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ก าร ใช้ ภ าษ า พู ด  ภ าษ า เขี ย น  เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ 

และสถิติเพ่ือการวิจัยเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวม และน าเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพ่ือการวิจัย เพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและการจัดการเรียนการ
สอน 

3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพ่ือการวิจัย เพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู้ การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและการจัด การเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพ้ืนฐานและสถิติเพ่ือการวิจัย การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอรายงาน การสืบค้นข้อมูลหรือท างานวิจัยโดยใช้ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องรองรับ 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ในการท างานวิจัย 

3) ประเมินจากความรู้สึกเชิงจ านวน (Number Sence) ที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั 

 
2.6. การประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ 
      2.6.1 ผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรยีน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวจิัยในชั้นเรียน 

 2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการ เรียนรู้ บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 
 4)  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ก า ร น า แ น ว คิ ด  ห ลั ก ก า ร  แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  และการวิจัยใน
ชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          2.6.2 กลยุทธ์การสอน  

1) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอน การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (Microteaching) การปฏิบัติงานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและในสถานศึกษา 

2) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนผ่านการสังเกตการสอนและ
การสัมภาษณ์หรือการสนทนา 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
 1) ใช้การสังเกตพฤติกรรม  
 2) การท าแฟ้มสะสมงาน   
 3)  การบันทึกการเรียนรู้ (Learning Journal) 
 4)  ประเมินจากการสัมภาษณ์  
 5)  ประเมินจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษา 

5.1) ประเมินจากแบบรายงานการศึกษาเด็กรายกรณ ี
5 .2 ) ป ระเมิ นจากแบบบั นทึ กการปฏิ บั ติ ก ารศึ กษ าสั ง เกตสภ าพแวดล้ อมทั่ วๆ                                      

ไปของสถานศึกษา ความสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน 
5.3) ประเมินจากแบบประเมินรายงานผลการศึกษาสังเกตนักเรียนในชั้นเรียน ด้านต่างๆ และ

พฤติกรรมผู้เรียน 
5.4) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษา 
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ตอนที่ 6  ความพร้อมของบุคลากร  
6.1   จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร/หน่วยงานที่จะเปิดหลักสูตรใหม่  ปัจจุบันมีจ านวนทั้งหมด 5 คน  

(รวมผู้ลาศึกษาต่อด้วย) 

  อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน   5 คน   
   ต าแหน่ง -  ศาสตราจารย์   - คน  
     -  รองศาสตราจารย์  - คน 
     -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 คน 
     -  อาจารย์   4 คน 
   ระดับปริญญา -  ปริญญาเอก  2    คน  
     -  ปริญญาโท   3 คน 
     -  ปริญญาตรี    0 คน 
6.2 จ านวนอาจารย์ในหลักสูตรที่จะเกษียณอายุราชการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2560-2564 - คน 
6.3 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสอนในระดับต่าง ๆ  

 1) งานสอนระดับปริญญาเอก   -   คน 
 2) งานสอนระดับปริญญาโท    -    คน 
 3) งานสอนระดับปริญญาตรี    5   คน  
 จ านวนอาจารย์ในหลักสูตรที่ศึกษามาตรงกับสาขาวิชาที่จะเปิดหลักสูตรใหม่  3  คน 
6.4  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรได้แก่ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

และวุฒิการศึกษา 
วุฒิ/สาขา  

ตรงหรือสัมพันธ์ 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 

1.  

นางกันต์ฤทัย   

คลังพหล 

 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

 

ค.ด.  

(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการ

ศึกษา) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

สัมพันธ์ 1. กันต์ฤทัย  คลังพหล และคณะ. 

(2556). การประเมินโครงการ

โรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็น

เลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช 

(งบประมาณ มูลนิธิชิน โสภณพนิช) 

2. สิรินธร สินจินดาวงศ์ และคณะ. 

(2555). การพัฒนาครูระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้านการประเมิน

การเรียนรู้ระดับสูง (งบประมาณ วช. 

ปี 2555) (ผู้ร่วมวิจัย). 

3. กันต์ฤทัย  คลังพหล. (2558). การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือ
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เสริมสร้างความสามารถในการท า
วิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
 4. วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และกันต์ฤทัย 
คลังพหล (2558). การวิจัยเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.  
5. กันต์ฤทัย  คลังพหล และณัฐวัตร  
สุดจินดา (2558). การพัฒนาคู่มือ
เพ่ือสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนใน
การประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ระดับประถมศึกษาศึกษา (ได้รับทุน
สนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2.  

นางสาววัสส์พร    

จิโรจพันธุ์  

อาจารย์ 

 

ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 

ตรง 1. กันต์ฤทัย คลังพหล และคณะ. 
(2556). การประเมินโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความ 
เป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช. (ผู้
ร่วมวิจัย). (งบประมาณ มูลนิธิชิน 
โสภณพนิช) 
2. วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และกันต์ฤทัย 
คลังพหล (2559) การวิจัยเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์).  (ทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
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บทความ 
3. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์แบบพุทธคณิตของ
นักศึกษาครู มรภ.วไลยฯ วารสารวิจัย
และพัฒนา มรภ.วไลย/ปีที่ 8 ฉบับที่ 
3 (ก.ย. - ธ.ค. 56) (ร่วม) 
4. การประเมินโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช วารสารบัณฑิต 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 
2556(ร่วม) 
5.  ผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 
10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558) (หลัก) 
6.  ผลการพัฒนาความสามารถด้าน
การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ปีที่10 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม- สิงหาคม 2559)(ร่วม) 
7.  สภาพปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนเพ่ือประเมินค่านิยม
หลัก 12 ประการในระดับ
ประถมศึกษา  วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2559) (ร่วม) 
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3.  

นางสาวกาญจนา 

เวชบรรพต 

อาจารย์ ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 

ศษ.ม(คณิตศาสตรศึกษา) 

คบ.(คณิตศาสตร์) 

ตรง 1. กาญจนา เวชบรรพต (2559). 
ความรู้ของครูคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
หาร. วารสารการประชุมวิชาการด้าน
คณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 
2. กาญจนา เวชบรรพต และคณะ 
(2560). การประเมินระหว่างเรียน
ของครูคณิตศาสตร์. วารสารการ
ประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร
ศึกษา ครั้งที่ 3 

4.  

นางสาวพัชรินทร์ 

เศรษฐีชัยชนะ   

อาจารย์ วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 

คบ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ตรง 1. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ความคิดรวบยอดเชิงมโนภาพ เรื่อง 
วงกลม  โดยใช้โปรแกรม เดอะ จีโอ
มิเตอร์ส สเกตชแพด : จีเอสพี  
น าเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 13 
– 15 กุมภาพันธ์ 2556  ประเทศไทย 
2. บทความวิจัยเรื่อง Case Study 
of Using GSP in Creating 
Concept Image on topic 
“Circle”  น าเสนอในงาน 
International Conference on 
Active Learning 2012, ICAL 2012  
ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555  
ประเทศมาเลเซีย 
3. บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาเขตจังหวัดปทุมธานี 
นครนายกและสระบุรี  น าเสนอใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 16 
พฤษภาคม 2557  ประเทศไทย 
4. บทความวิจัยเรื่อง Roles of 
Technology Towards 
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Mathematics Teachers in 
Secondary School Level  
น าเสนอในงาน ICERI 2013, the 
6th International Conference of 
Education, Research and 
Innovation  ระหว่างวันที่ 15-22 
พฤศจิกายน 2556  ประเทศสเปน 
5. บทความวิจัยเรื่อง กรณีศึกษา : 
กระบวนการ “การเรียน-การเล่น-
การฝึกฝน” เรียนเรื่อง การบวก ลบ 
คูณ หาร  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดเจริญ
บุญ  น าเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่ 21 
– 22 ตุลาคม 2557  ประเทศไทย 
6. บทความวิจัยเรื่อง Results of 
the Process “Learn-Play-
Practice” on the Topic 
“Addition-Subtraction-
Multiplication-Division” for the 
Fifth Grade Students  น าเสนอใน
งาน INTCESS15 – 2nd 
International Conference on 
Education and Social Sciences  
ระหว่างวันที่    2 – 4 กุมภาพันธ์ 
2558  ประเทศตุรกี 
7. บทความวิจัยเรื่อง ขั้นตอนส าหรับ
พัฒนากระบวนการ “เรียน-เล่น-
ฝึกฝน” ในการสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5  น าเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 23 
– 24  กรกฎาคม  2558  ประเทศ
ไทย 
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8. บทความวิจัยเรื่อง The Ability of 
Fourth Grade Students in 
Solving Word Problems of 
Natural Numbers  น าเสนอในงาน 
International Symposium on 
Teaching, Education, and 
Learning  ระหว่างวันที่ 3 – 5 
กรกฎาคม 2559  ประเทศญี่ปุ่น 
9. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุด
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เรื่อง วิธีการพิสูจน์ 
(พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน)  ทุน
สนับสนุนจากกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีงบประมาณ 
2559 
10. บทความวิจัยเรื่อง Case Study: 
Using VDO or CAI in Studying 
Methods of Proof  น าเสนอใน
วารสาร US-China Education 
Review A 1 (2012) 48-56 Earlier 
title: US-China Education 
Review, ISSN 1548-6613  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
11. บทความวิจัยเรื่อง แบบฝึกเรื่อง 
การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการ
โพลยา  น าเสนอในงานน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์
วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8  หัวข้อ 
“75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่นสู่สากล”  ระหว่างวันที่ 21 – 
22  มิถุนายน  2559  ประเทศไทย 
12. บทความวิจัยเรื่อง กรณีศึกษา : 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ทศนิยม โดยใช้กระบวนการ 
เรียน-เล่น-ฝึกฝน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  น าเสนอใน
วารสารวิจัยราชภฎัพระนคร  สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่ 
11 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2559)  
ISSN: 2286-7171  หน้าที่ 60 – 70  
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1  
ประเทศไทย 

5.  

นายณัฐวัตร    

สุดจินดา 

อาจารย์ ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) 

ศษ.บ(คณิตศาสตรศึกษา) 

ตรง 1. กันต์ฤทัย  คลังพหล และณัฐวัตร  
สุดจินดา (2558). การพัฒนาคู่มือ
เพ่ือสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนใน
การประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ระดับประถมศึกษาศึกษา (ได้รับทุน
สนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
2. ณัฐวัตร  สุดจินดา (2559). การใช้
โจทย์ปัญหาในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเกิดปัญหาทางคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง. วารสารการประชุม
วิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา  
ครั้งที่ 2 
3. กาญจนา เวชบรรพต และคณะ 
(2560). การประเมินระหว่างเรียน
ของครูคณิตศาสตร์. วารสารการ
ประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร
ศึกษา ครั้งที่ 3 (ผู้ร่วมวิจัย) 

6.5 ในการปรับปรุงหลกัสูตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ไม่ต้องการมีจ านวนครบตามเกณฑ์ 
   ต้องการจ านวน ประมาณ …………. คน เพื่อช่วยสอนรายวิชาในหลักสูตร จ านวน ……. รายวิชา 
  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ………… ของจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตร 
  เหตุผล ………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ไมต่้องการ 
   ต้องการจ านวน ประมาณ ………  คน 

เพ่ือ……………………………….……………………………………………..…..…………….. 
 เหตุผล…………………………………………………………………………..…...…………… 
6.6  คณะหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบเปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
  1. ระดับดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 2 หลักสูตร  ได้แก่   
   1)  ค.ด.  (การบริหารการศึกษา) 
   2)  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
   ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
   เปิดสอนทุกปี  เปิดสอนปีเว้นปี  ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน …… คน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ …… ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ……….…… คน 
 2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จ านวน  -  หลักสูตร ได้แก่ - 
  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
   เปิดสอนทุกปี  เปิดสอนปีเว้นปี ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน …… คน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ ……. ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ………… คน 
 3. ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่………………..……………..……………………..………. 
   1)  ค.ม.  (การบริหารการศึกษา) 
   2)  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
   เปิดสอนทุกปี  เปิดสอนปีเว้นปี ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน ……. คน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ ………… ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ………………… คน 

  4. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน  1  หลักสูตร ได้แก่  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
   เปิดสอนทุกปี  เปิดสอนปีเว้นปี ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน …… คน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ ……. ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ………… คน 
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 5. ระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 10 หลักสูตร ได้แก่  1)  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  2)  ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
3)  ค.บ. (ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  4)  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  5)  ค.บ. (ภาษาจีน)  
6)  ค.บ. (คณิตศาสตร์  หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  7)  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  8)  ค.บ. (ภาษาไทย)  9)  ค.บ. (เคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   

  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
   เปิดสอนทุกปี  เปิดสอนปีเว้นปี ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน 420 คน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 1,585 คน 
6.7  อัตราส่วนของอาจารย์   :    นักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)    ปัจจุบัน        อนาคต 
  ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา            980.56 
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ตอนที่ 7  ความพร้อมทางกายภาพ 

7.1    ห้องสมุด 
        7.1.1  ห้องสมุดท่ีนักศึกษาสามารถค้นคว้าได้  
    หลักสูตร    □คณะ 
    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ □อ่ืนๆ........................................................................... 
   7.1.2  ต าราหลักที่หาได้ในห้องสมุดตามที่ระบุในข้อ 7.1.1   มีจ านวน 22 เล่ม ได้แก่ 

ล าดับที่ รายการหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีท่ีตีพิมพ์ 

1 A mathematical introduction to logic Enderton, Herbert B 2001 

2 Calculus and analytic geometry Thomas, George B 1972 

3 
How to solve it : a new aspect of mathematical 
method 

George Pólya 1971 

4 

Lesson study : challenges in mathematics 
education 

Maitree 
Inprasitha, Masami 
Isoda, Patsy Wang-
Iverson, Ban-Har 
Yeap 

 

2015 

5 Euclid's Elements of Geometry Richard Fitzpatrick 2012 

6 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 – ม.6 สสวท. 2551 

7 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 – ม.6 สสวท. 2551 

8 คณิตศาสตร์ส าหรับชั้น ป.1 - 6 ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ และ
คณะ 

2553 

9 หลักการคณิตศาสตร์  วรรณี ธรรมโชติ 2550 

10 พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ปุณศยา พัฒนางกูร 2553 

11 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สุพจน์ ไวท์ยางกูร 2550 

12 พีชคณิตเชิงเส้น กอบกุล สังขะมัลลิก 2552 

13 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ชาญชัย สุกใส 2542 

14 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น วิสาข์ เกษประทุม. 2544 

15 ทอพอโลยีเบื้องต้น  สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ 2556 

16 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  วรานุช แขมมณี 2559 

17 ทฤษฎีจ านวน  สมใจ จิตพิทักษ์ 2545 

18 ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต ไพโรจน์ เยียระยง 2559 

19 ระบบจ านวน  วสันต์ จินดารัตนาภรณ์ 2542 

20 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  สิริพร ทิพย์คง 2544 

21 101 โครงงานคณิตศาสตร์  โบล์ท์, ไบรอัน 2540 

22 150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์  แมกโดนัลด์, ชารอน 2559 

http://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=2686460
https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+P%C3%B3lya%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=6385760
http://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=8559541
http://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=4566460
http://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=8591905
http://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=1638860
http://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=8592512
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7.2 หากมีสิ่งประกอบอ่ืนที่ท าให้เกิดความพร้อม โปรดระบุชื่อและแหล่งค้นคว้า 
 ศึกษาจากเวบไซต์ของห้องสมุด  
    => http://lib.vru.ac.th/?q=opac 
 ศึกษาจากเวบไซต์ของคลังความรู้ SciMath  
    => http://www.scimath.org/math-ebook 
 ศึกษาจากเวบไซต์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา  
    => http://www.crme.kku.ac.th 

ศึกษาจากเวบไซต์ของ APEC-HRDWG Lesson Study Project Website  
   => http://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/apec/ 
ศึกษาจากเวบไซต์ของ Math’s Fun 
   => http://www.mathsisfun.com/activity/ 
ศึกษาจากเวบไซต์ของ Fun Maths 
   => http://www.transum.org/Software/Fun_Maths/ 
 

7.3  ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือและอุปกรณ์ 
  มีเพียงพอแล้ว  ส าหรับนักศึกษาจ านวน 300 คน  สถานภาพการใช้งาน (ระบ)ุ พร้อมใช้งาน 
  ยังไม่เพียงพอ  สิ่งที่ขาดคือ .. ………………………….………………………………..…………………………….……………… 

 
วิธีแก้ปัญหาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  คือ  ……….….…………………………………………..…….……… 
      
7.4 ห้องเรียนและห้องบรรยายขนาดใหญ่ 
  มีเพียงพอแล้ว   
  ยังไม่เพียงพอ  สิ่งที่ขาดคือ ..……………………………………..………………………………………….……………………… 

 ……………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………  
วิธีแก้ปัญหา  คือ  
..……………………………………………………………………….….………………………………………………..…….………         
.……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…… 

 

http://lib.vru.ac.th/?q=opac
http://www.scimath.org/math-ebook
http://www.crme.kku.ac.th/
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ตอนที่ 8  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพในรอบสามปี 

    ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพในรอบสามปี  อยู่ในระดับดี 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 สิงหาคม  2559  ตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  พบว่าในภาพรวมของหลักสูตร  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 
3.50 คะแนน  โดยองค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่  องค์ประกอบที่ 2 และ 5  และมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3, 4 และ 6 
 
       ลงนาม………………………………..……….………… 
        (ผศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล) 
      ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
       ลงนาม………………………….………………………… 
                ( อาจารย์  ดร. อังคนา  กรัณยาธิกุล) 
                รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการของคณะในการประชุมครั้งที.่... เมื่อวันที่…….เดือน…..….พ.ศ……. 
   
       ลงนาม ……………………………..……………………. 
                         ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา  คงทอง) 
                          คณบดีคณะครุศาสตร์ 


