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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (4 ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
คณะครุศาสตร ์

 

 หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป  
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร  :  25471561103469 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 

    ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in  Mathematics 
 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

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

 - 
 
1.4 จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต 
  
1.5 รูปแบบของหลักสูตร 
 1.5.1 รูปแบบ   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี  
 

 1.5.2 ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรทางปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   

 1.5.3 ภาษาที่ใช้ 
  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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 1.5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 
 1.5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  
    
 1.5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    
1.6  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 1.6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา  พ.ศ.  2562   โดย
ปรับปรุงจากหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 1.6.2 คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  
1/2562 วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
 1.6.3 สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 
 1.6.4 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 21 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 1.6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 15/2562 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  ในปีการศึกษา  2564 
 
1.8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 1.8.1 ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 1.8.2 บุคลากรทางการศึกษา 
 1.8.3 นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา 
 1.8.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 1.8.5 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
 1.8.6 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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1.9  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 1.9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีท่ี

สำเร็จ 
1 นางสาวจีระนัน  เสนาจักร์ 

 
3-4499-00077-
xx-x 

อาจารย ์ กศ.ม. 
(คณิตศาสตร์) 
ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม 

2543 
 

2537 

2 นายธวชัชัย  บุญทนั 
 

1-4410-00011-
xx-x 
 

อาจารย ์
 

วท.ม. 
(คณิตศาสตร์
ประยุกต์) 
วท.บ. 
(คณิตศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2554 
 
 

2550 

3 นางสาวพชิญ์ทิพา  สุวรรณศร ี
 

3-4613-00113-
xx-x 
 

อาจารย ์
 

ค.ม. (คณิต
ศาสตรศึกษา) 
 
ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2554 
 
 

2546 

4 นายอัครพงศ์  วงศ์พัฒน ์
 

3-4406-00309-
xx-x 
 

อาจารย ์
 

วท.ม. 
(คณิตศาสตร์
ประยุกต์) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยีการ
อาหารและ
โภชนาการ) 

มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
 

2552 
 
 

2549 
 

5 นางอัจฉริยา  พรมทา้ว  
อาจารย ์
 

5-4506-00011-
xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิจัย
และประเมิน 
ผลการศึกษา)  
ค.ม. (วิจัยทาง
การศึกษา) 
ค.บ. 
(คณิตศาสตร์)  
 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
มหาสารคาม 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
สวนสนุันทา 

2560 
 
 

2551 
 

2549 
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1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง                
จังหวัดมหาสารคาม  44000  
 
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 1.11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่ง
ที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของ
การรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งค่ังและ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน 
เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม (2) ทำให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและ
มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก
ใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน และ (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน
และตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความ
ร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 โดยทั่วไปการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศ
ไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือ
ป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก  จึงต้องเน้นการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง  การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและ
ยูเนสโกจะทำให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดำรงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 
 1.11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า 
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การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
 
 1.11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพ
ครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจน
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 
 
1.12  ผลกระทบจากข้อ 1.11.1, 1.11.2  และ 1.11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 
 1.12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง และมาตรฐานวิชาชีพ
ของนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุด
นิ่ง นั่นก็คือผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ในเนื้อหา สาขาเป็นอย่างดี และมี
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ/หรือการแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาในสภาพของสถานการณ์
ในปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  ใฝ่รู้  เป็นครูดี    
ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิต
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ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
 
 1.12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ซึ่งในมาตรา 7 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู 
 เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
  2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 1.13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอก จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กลุ่มวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี รายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของ
วิชาเอก และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
 
 1.13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
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1.14  ความคาดหวังของหลักสูตรเม่ือนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา 
  

 ความคาดหวังผลลัพธ์ของหลักสูตรเม่ือนักศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา 
 

เสร็จสิ้นปี
การศึกษา 

ความคาดหวังผลลัพธ์ของหลักสูตร หมายเหตุ 
(สมรรถนะ) 

ปีท่ี 1 
 

1. นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
ตามหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ และเกิดทักษะในฟังและการพูดภาษาอังกฤษและการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. นักศึกษามีความรักและศรัทธาในความเป็นครู 
3. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู และรอบรู้งานในบทบาท
หน้าที่ครู 
4. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐาน มีทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์สำหรับการเป็นครูคณิตศาสตร์ 
 

นักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ 

ปีท่ี 2 1. นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ มี
ทักษะการคิดเชิงเหตุผล  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและพัฒนาสู่
บทบาทของครูมืออาชีพ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. นักศึกษามีทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
3. นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครู 
4. นักศึกษาสามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยสอน
คณิตศาสตร์ 

ปีท่ี 3 1. นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามศาสตร์พระราชา และนำนโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ มีสุนทรียะ และทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
2. นักศึกษามีทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
4. นักศึกษามีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และบูรณา
การศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ร่วมสอน
คณิตศาสตร์ 

ปีท่ี 4 1. นักศึกษามีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 
2. นักศึกษามีความพร้อมเป็นครูมืออาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
3. นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ 

ครูฝึกสอน
คณิตศาสตร์ 
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หมวดที่  2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
2.1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1.1 ปรัชญา 
 มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ สามารถบูรณาการและจัดการความรู้
อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา 
 
 2.1.2 ความสำคัญ   
  ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง    
ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้
นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและ 
มีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มี
ความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมือง 
ที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญใน
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
 
 2.1.3 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1) มีความรู้และเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาชีพครูเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
 2)  มีความรู้ในศาสตร์การสอน และการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 
 3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
 4)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และ   
มีประสิทธิภาพ 
 5)  มีความสามารถใช้การภาษาเพ่ือการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุ่ม   
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 6) มีความสามารถในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และสามารถออกแบบวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
 7) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
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2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใน
โลกปัจจุบัน 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการ 
บูรณาการและมาตรฐานที่ สกอ. 
และคุรุสภา กำหนด 
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
  

2. การพัฒนาการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ำเสมอ 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การ
อ่าน การเขียน การพูด การฟัง) 

 

 

1. มีจำนวนชั่วโมงหรือหัวข้อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

2. จำนวนวิชาที่มีการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในการเรียนวิชา
สัมมนาจัดให้มีการวิเคราะห์
บทความวารสารทางวิชาการและ
ให้นักศึกษาเลือกนำเสนอหน้าชั้น
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

3. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

4. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. พัฒนาบุคคลากรด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการให้มีมีความรู้  
สมรรถนะและเจตคติที่ทันสมัย 

1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการ
อบรมปฐมนิเทศ เรื่องหลักสูตร
เบื้องต้นและเทคนิคกาสอนการ
วัดและการประเมินผล 

1. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

และเหมาะสมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการศึกษาต่อและ
ความเชี่ยวชาญ (การเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ) ของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

3. สนับสนุนให้บุคลากรทำงาน
วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย 
โดยสาขาวิชา ให้การสนับสนุน 
อุปกรณห์รืองบสนับสนุนการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ 

4. สนับสนุนการบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

5. พัฒนาทักษะการจัดการ   
เรียนรู้ของบุคลากรด้านการ   
เรียนการสอนให้มีนวัตกรรม   
การจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. จำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอใน
การประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

3. จำนวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

4.การพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
คณิตศาสตร์และสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

2. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ
คณิตศาสตร์ที่ดี 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
หลากหลาย 

4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางดา้นภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิ 
ความรู้ ความสามารถทางด้าน
วิชาการ การจัดการเรียนรู้และ
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และสร้างสังคม
ดิจิทัลคณิตศาสตร์ 

5. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
เป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ 

6. ส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 
3.1 ระบบการจัดการศึกษา 
     3.1.1 ระบบ 
 ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ   
โดย  1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และข้อกำหนดต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 

3.1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 

     3.1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 
3.2 การดำเนินการหลักสูตร 

3.2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
    ภาคการศึกษาที่ 1  เดือน  มิถุนายน – กันยายน 

          ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

3.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีค่านิยมเจตคติท่ีดีและมีลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  สอบผ่านข้อสอบ
วัดคุณลักษณะความเป็นครู 
  2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559    
หมวด 5 หรือ  
  3) ผ่านการคัดเลือกโดยระบบทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
หรือ 
  4) ผ่านการคัดเลือกโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 3.2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1)  ข้อจำกดัทางทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และทักษะด้านภาษา (รวมถึงการใช้
ภาษาไทยกลางเพ่ือการสื่อสาร) 
 2)  นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา 
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 3) การใช้ชีวิตในสถานที่และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัย 
และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4) การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เนื่องจากการเข้าศึกษาในช่วงแรกของผู้ปกครองต้อง
เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่น ค่าท่ีพัก ค่าเทอม และค่าใช้สอยต่าง ๆ เป็นต้น จนอาจส่งผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายรายวันของนักศึกษา 
  
     3.2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 3.2.3 
 1)  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ ทั้งในระดับคณะฯ และ
หลักสูตรฯ เช่น การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 2)  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน  กรณีท่ีนักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะกำหนด  นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
 3)  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา   
 4)  มหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่สมัครรับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมถึงทุนให้
เปล่าที่มหาวิทยาลัยฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
    3.2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี  
 

ชั้นปีที่ จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 0 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 0 0 60 60 60 

ชั้นปีที่ 4 0 0 0 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 0 0 0 60 60 

หมายเหตุ  แผนการรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาเปิดรับ 2 หมู่เรียน  หมู่เรียนละ 30 คน 
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3.2.6  งบประมาณตามแผน 

      1)  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

1,140,000 2,280,000 3,420,000 4,110,000 4,110,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 

รวมรายรับ 1,188,000 2,376,000 3,564,000 4,302,000 4,302,000 

หมายเหตุ - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ชั้นปี 1- 3 ภาคเรียนละ 9,500 บาท/คน  
    - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ชั้นปี 4 ภาคเรียนละ 5,750 บาท/คน   
    - เงินอุดหนุนจากรัฐ ปีการศึกษาละ 800 บาท/คน 
    - รวมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 68,500 บาท/คน 

2)  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบดำเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 600,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  95,000 540,000 810,000 1,164,000 1,164,000 

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 375,000 760,000 1,140,000 1,376,000 1,376,000 

รวม (ก) 1,070,000 1,900,000 2,850,000 3,440,000 3,440,000 

ข. งบลงทุน   

ค่าครุภัณฑ์ 200,000 150,000 100,000 50,000 50,000 

รวม (ข) 200,000 150,000 100,000 50,000 50,000 

รวม (ก) + (ข) 1,270,000 2,050,000 2,950,000 3,490,000 3,490,000 

จำนวนนักศึกษา  60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 21,000 17,000 16,400 14,500 14,500 
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3.2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 

 3.2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การโอนผลการเรียนการเทียบโอนผล
การเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ข) 

3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

      3.3.1 หลักสูตร  
         1) จำนวนหน่วยกิต  
 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  137  หน่วยกิต 
 
 ก. โครงสร้างหลักสูตร  
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า       137  หน่วยกิต 
  1. วิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า       101  หน่วยกิต 
       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า          40  หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ       28  หน่วยกิต 
   2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     12  หน่วยกิต 
       2.2 กลุ่มวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า          61  หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ       40  หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า          21  หน่วยกิต     
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  6  หน่วยกิต 
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 ข. รายวิชา  
  1.  วิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ บังคับเรียน 12 หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1097101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Listening Skills  

3(2-2-5) 

1097102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

1097201 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

1097301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

          
          1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   3  หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ บังคับเรียน  3 หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1097304 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 

           
          1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                   6  หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ บังคับเรียน  6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1097103 พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
3(2-2-5) 

1097303 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

3(2-2-5) 

           
          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           9  หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ บังคับเรียน  9 หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1097202 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical Thinking 
3(2-2-5) 

1097203 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 

1097302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า             101  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า         40  หน่วยกิต 
 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     28  หน่วยกิต 
1099101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ

เป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

1099102 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

3(2-2-5) 

1099103 จิตวิทยาสำหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

1099104 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development    

3(2-2-5) 

1099201 วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instructional Science   

3(2-2-5) 

1099202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1099203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้  
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning  

3(2-2-5) 

1099204 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) 

1099301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
Research and Development in Innovation and 
Learning  

3(2-2-5) 

1099403 ครุนิพนธ์    
Individual Development Plan 

1(50) 

 

 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            12  หน่วยกิต 
1099205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  

Practicum in Profession of Teaching 1  
1(50) 
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1099302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  
Practicum in Profession of Teaching 1  

1(50) 

1099401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
Internship 1   

5(250) 

1099402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2    

5(250) 

 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า         61  หน่วยกิต 
 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ     40  หน่วยกิต 
 

2017113 แคลคูลัส 1 
Calculus 1 

3(2-2-5) 

2017114 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(2-2-5) 

2017124 หลักการทางคณิตศาสตร์  
Principle of Mathematics 

3(2-2-5) 

2017125 ระบบจำนวน  
Number System 

3(2-2-5) 

2017134 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

3(2-2-5) 

2017225 ทฤษฎีจำนวน 
Number  Theory 

3(2-2-5) 

2017226 เรขาคณิตเบื้องต้น 
Introduction to Geometry 

3(2-2-5) 

2018104 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
Probability and Statistics 

3(2-2-5) 

1011201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
English for Mathematics Learning Management 

3(2-2-5) 

1011202 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Digital Technology for Mathematics Learning 
Management 

3(2-2-5) 

1011203 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Mathematics Learning Management for 
Elementary 
 

3(2-2-5) 
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1011301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
Mathematics Learning Management for Lower 
Secondary 

3(2-2-5) 

1011302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
Mathematics Learning Management for Upper 
Secondary    

3(2-2-5) 

1011401 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 
Seminar on Mathematics Education  
 

1(0-2-1) 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า          21  หน่วยกิต 
2017337 พีชคณิตนามธรรม 

Abstract Algebra 
3(2-2-5) 

2017338 ทฤษฎีสมการ 
Theory of Equations 

3(2-2-5) 

2017339 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(2-2-5) 

2017355 วิยุตคณิต 
Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

1011204 วิทยาการคำนวณ 
Computational Science 

3(2-2-5) 

1011303 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
Activities in Mathematical 

3(2-2-5) 

1011304 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
STEM Education 

3(2-2-5) 

1011305 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 
Research in Mathematics Education 

3(2-2-5) 

1011306 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Measurement and Evaluation of Learning 
Mathematics 

3(2-2-5) 

1011307 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Problem Solving of Mathematical 

3(2-2-5) 

1011308 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
History and Development of Mathematics 

3(2-2-5) 
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 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ xxxxxxx หมายถึง รหัสวิชากำหนดไว้เป็นเลข  7 แต่ละหลักมีความหมายดังนี้ นับจากซ้ายมือ 
   ตัวเลขหลักท่ี  1 และ 2   หมายถึง คณะ  
     10 หมายถึง คณะครุศาสตร์  
     20 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ตัวเลขหลักท่ี  3 และ 4   หมายถึง กลุ่มวิชาในหลักสูตร  
     97 หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
     99 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู 
     11 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
     17 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
     18 หมายถึง สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์  

คณะวิทยาศาสตร์ฯ   
   ตัวเลขหลักท่ี  5  หมายถึง ชั้นปีที่ศึกษา 
   ตัวเลขหลักท่ี  6 และ 7   หมายถึง ลำดับวิชา 
      

x(x-x-x) หมายถึง x จำนวนหน่วยกิต  (x-x-x) หมายถึง x เป็นตัวเลขที่แสดงข้อมูลตามลำดับ 
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)           
     การคิดชั่วโมงเรียน   
    ทฤษฎี 1 หน่วยกิต :  บรรยาย 1 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 2 ชั่วโมง 
    ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต :  ฝึกทดลอง 2-3  ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 1 ชั่วโมง 
    ค้นคว้า      : (ทฤษฎี x 2) + (ปฏิบัติ x 0.5) ชั่วโมง)   
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3.3.2 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1097101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1097102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1099101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ

เป็นครู 
3(2-2-5) 

1099102 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2017113 แคลคูลัส 1 3(2-2-5) 
2017124 หลักการทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
2017125 ระบบจำนวน 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1097103 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
1099103 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
1099104 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
2017114 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) 
2017134 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) 
2018104 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1097201 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1097202 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
1099201 วิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1099202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
2017225 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5) 
2017226 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5) 
1011203 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 63 

 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1097203 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
1099203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1099204 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
1099205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(50) 
1011201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
1011202 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 1 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 82 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1097301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5) 
1097302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
1099301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1099302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(50) 
1011301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 4 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 104 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1097303 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
1097304 สุนทรียะ   3(2-2-5) 
1011302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
3(2-2-5) 

1011401 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 5 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 6 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 7 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 126 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1099401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(250) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 5 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 131 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1099402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(250) 
1099403 ครุนิพนธ์     1(50) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 137 

 

 3.3.3 คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา 1097101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ   
English Speaking and Listening Skills 

3(2-2-5) 

 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ    
ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ 
ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและ
ไม่ยุ่งยากเก่ียวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม 
และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร 
การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

 Explain and summarize essential topics, listen to conversation and short passages 
for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings (such as basic 
information, family information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday situations, making use of 
communicative activities, Speaking and practice in different situation including using 
language ,intonation of words with proper manner, understand English as used in daily life 
and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on speaking, listening, 
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reading, and writing, practice communication skills, inquiry, search for information, and 
practice in communication through several different situations   
 
รหัสวิชา 1097102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(2-2-5) 

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่อง 
ที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูด
สื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภท   
ต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the situation. Analyze 
and summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking in 
things that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and  
in various language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 
orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various types 
of works according to the principles of writing, having manners for listening, speaking, 
reading and writing 
 

รหัสวิชา 1097201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

 เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเก่ียวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา การสนทนา คำบรรยาย บันทึก
ข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ ให้คำแนะนำ ให้เหตุผล และ
กล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้ง  
และให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือหาใจความสำคัญ 
และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร 

Use listening skill to understand information related to daily life, education, and 
lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal interests or 
familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, talk about 
unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with reasons, make a 
presentation connecting with familiar situations and summaries the information. Use 
reading comprehension techniques to find main idea and support details or related 
information. Write a report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, 
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and expectations. Write letters with standard formats related to interesting topics in order 
to develop listening, speaking, reading, and writing which are needed for communication 

รหัสวิชา 1097301   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับ 
ผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่
หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบาย
มุมมองเก่ียวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ       

 Practice speaking in natural and realistic setting with native speaker in the English 
saturated atmosphere, practice with text representing spoken language in abstract and 
concrete, describe perspective on problem about advantage and disadvantage, practice 
using English for communication through English Camp 
 
รหัสวิชา 1097304 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 

 ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวง
มาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก 
เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai standard dance 
songs, play musical instruments, design and organize recreation activities, dance in Thai 
standard dance, design and organize performances, analyze principles of aesthetics in 
visual arts, principles of visual elements, principles of art composition, and principles of 
bulletin boards, design settings and stages, learning materials and portfolios, create art 
works, present and criticize the art works 
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รหัสวิชา 1097103 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizenship 

3(2-2-5) 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม 
กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบ   
ต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and peaceful in 
Thai society and international community in accordance with the principles of tolerance, 
create and comply with social rules and basic laws related to democratic way of life with 
the King as Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, have  
a volunteer spirit and public mind 

 
รหัสวิชา 1097303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

The King Wisdom for Local Development 
3(2-2-5) 

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน  
ในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม      
และร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย  

 Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development in their daily lives, study concepts and principles of the royal projects, as 
well as analyze the intelligent learning approach for pilot community development based 
on the king wisdom and the integrated participation with related sectors 
 
รหัสวิชา 1097202 

  
การคิดเชิงเหตุผล 
Logical Thinking  

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข  สัดส่วน ร้อยละ   
การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้   
อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ 
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Analyze, design and present how to calculate in order of steps of operations, 
numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving conditions in term 
of language and symbolic and pattern of explaining the phenomena that occur in 
everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, analyze and 
explain information in today's global and making decisions based on data 
 
รหัสวิชา 1097203

  
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st century effectively 
 
รหัสวิชา 1097302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  

Health Promotion and Care 
   3(2-2-5) 

 สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และ
นโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ    

Search for information, analyze, summarize health promotion and care, the 
importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, create and 
arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create sports 
and recreation for learning management, readiness of health promotion and care of main 
issue   

 
รหัสวิชา 1099101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็น

ครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู 
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สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 
 
รหัสวิชา 1099102 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication 
3(2-2-5) 

ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน        
การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special 
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek 
for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for peaceful living  

 
รหัสวิชา 1099103 จิตวิทยาสำหรับครู 

Psychology for Teacher 
3(2-2-5) 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
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ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  การศึกษารายกรณี 
การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  
ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to develop 
learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, guidance psychology and counseling 
psychology, executive brain function for learning, learning and development promotion 
by age and individual difference of learners, learning management for learners with 
special needs, explore the case studies and the reflective practice to design learner 
assistance and development based on individual ability of each learner, persist to 
develop learners with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development 
report system to give  the advice guideline and feedback to parents  and related people 
which leads to collaboration in learner development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 

 
รหัสวิชา 1099104 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3(2-2-5) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนา
หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เก่ียวข้อง หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major 
related to school and community context, implement and evaluate curriculum through 
application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and 
development model, backgrounds of curriculum development in educational philosophy, 
psychology, social, culture, technology and other factors; basic education curriculum, 
school-based curriculum development, curriculum implementation, curriculum 
evaluation, problems and trends in curriculum development; and to be a person who 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา 1099201 วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instructional Science 

3(2-2-5) 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด   
และมีความเป็นนวัตกร  ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล          
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้  เนื้อหาวิชา  หลักสูตร  ศาสตร์การสอน  และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21       
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา  การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม     
การชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติ  
การสอนแบบจลุภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be 
an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting 
individual differences among students, creating activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by 
using learning theories, instructional innovation for skills development in the 21st century,  
integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content 
and language integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources 
in local community,  digital technology media, inclusive education, coaching, classroom 
management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real 
situation; to be a responsible and committed person in developing learners fulfill their 
potential   

 
รหัสวิชา 1099202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

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

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล   
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผล 
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เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน 
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to the 
subject matter, context, individual difference of learners, and learners with special needs, 
reflect the evaluation result for learner development and quality development of 
learning management under the concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving 
for learning promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result 
in learner development, proper and creative measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, 
and up to date 

 
รหัสวิชา 1099203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

และการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in accordance with 
individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on 
contexts, learner individual differences, and learners with special needs by analyzing 
principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing 
digital technologies in order to be able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา 1099204 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance 
in Education 

3(2-2-5) 

วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ  ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วย     
องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษา     
ของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติท่ีดีถูกต้องต่อบ้านเมือง  พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  มีงานทำ  มีอาชีพ 
เป็นพลเมืองดี  รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก  สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans and 
educational development programs and communities, design; implement the quality 
assurance in education work that is consistent with educational institutions. With 
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 

 
รหัสวิชา 1099301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and 
Learning 

3(2-2-5) 

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัย
โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop 
learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual 
differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem conditions 
and needs in learner development in classrooms, design research by applying principals, 
concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital 
technologies for creating innovation in research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be able to implement research results in 
developing learning management and learners, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

 
รหัสวิชา 1099403 ครุนิพนธ์ 

Individual Development Plan 
1(50) 

  เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 1099401 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

  Prerequisite :  Students must have successfully completed 1099401 
Internship 1 

จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  คุณลักษณะ
ของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ  สะท้อนกลับ (AAR)  เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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

 
รหัสวิชา 1099205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                       

Practicum in Profession of Teaching 1 
1(50) 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมีจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของ
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สถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ปัญหาผู้เรียนรายกรณี (Case 
study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อน
คิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the  characteristics 
of teacher with passion and faith in teaching profession, behavior of teacher that reflects 
teacher spirituality and teaching profession ethics; observation and study of teacher role 
and duty, homeroom teacher role and duty, classroom and educational institution 
context, educational institution administration and management, and role of community 
in educational management; practice of teacher duty, and teacher-parent collaboration 
for analyzing and solving problem in case study; practice of learning activity design and 
management for learner development and happy learning; awareness of learner well 
being through observational process, recording, analyzing, synthesizing, interpreting lesson 
learned and reflecting experience in order to apply to self development for being a good 
teacher who is knowledgeable, and keeps up with change 

 
รหัสวิชา 1099302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 

Practicum in Profession of Teaching 2 
1(50) 

   เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 1099205  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
   Prerequisite :  Students must have successfully completed 1099205 
Practicum in Profession of Teaching 1   

 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดย
การวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การดำเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
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ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the characteristics 
of role model teacher with morals and professional ethics, performing as teacher assistant 
working and learning with mentor teacher in planning content and learning management 
design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning 
strand of each specific course; integrating knowledge of educational administration, 
innovation design; implementation of educational quality assurance in accordance with 
each level of educational institution; quality learning management, creating learning 
atmosphere that encourages learner learning enjoyment; collaborating with parents to 
develop and help students to enhance desirable characteristics; analyzing and proposing 
guidelines for self development to be a professional teacher who is able to keep up with 
changes of both professional teaching and major subject; participating in projects related 
to promotion of  conservation of culture and local wisdom, reflecting and evaluating the 
results of the project by using  after action review (AAR) process on individual basis, 
exchanging knowledge in the professional learning community (PLC), and applying  the 
knowledge to self development for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up 
with change 

 
รหัสวิชา 1099401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

Internship 1   
5(250) 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 1099302  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ระหว่างเรียน 2 
 Prerequisite :  Students must have successfully completed 1099302  
Practicum in Profession of Teaching 2  

ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้
และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริม
ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล 
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และ
สะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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Teaching practice of major subject to enable learner to learn happily. Inspiring to 
be a learning enthusiast with cognition; awareness of learner well-being by designing 
learning management that enhances skills in learning and thinking; learning management, 
media and innovation design, measurement and evaluation, learner development 
progress report; teaching practice in educational institution, participating in teaching 
profession activity; developing innovation for learner development through observation 
process, data recording, analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, and reflecting 
experience for self development for being a good teacher who is knowledgeable and up-
to-date, and keeps up with change 

 
รหัสวิชา 1099402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2  
5(250) 

เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 1099401  ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 
 Prerequisite :  Students must have successfully completed 1099401  
Internship 1  

ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดข้ันสูงและ
นำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Teaching practice of major subject; being a role model with morals and ethics 
according to professional ethics, learning management and design that make learners 
happy and develop high thinking process and leading them to be innovators; designing 
modern educational innovation; integrating community context with learning activities in 
and out of the classroom; creating collaborative teacher-parent network for developing 
learner and solving problem for desirable characteristics by utilizing appropriate research 
methodology; reflecting changes that happen distinctively from participating in project 
related to professional progress and project that promotes conservation of culture and 
local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project by using  after action 
review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the professional 



38 
  

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม        มคอ. 2  
 

learning community (PLC), and applying the knowledge to self development for being 
knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 

 
รหัสวิชา 2017113 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 
3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์      
ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  Study about limit and continuum of function, derivative of single variation 
function, derivative of default function, application of derivative, L’hopital’s rules, integral, 
integral finding technique, improper integral and application of integral. Apply the 
knowledge to teach in basic education 
 

รหัสวิชา 2017114 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(2-2-5) 

    เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน 2017113  แคลคูลัส 1 

    Prerequisite :  Students must have successfully completed 2017113 
Calculus 1 

  ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง 
ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         Study and analyze about order and sequence, infinite series, convergence series 
concept, power series, double integral, partial derivative and ordinary differential 
equation. Apply the knowledge to teach in basic education 

 

รหัสวิชา 2017124 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principle of Mathematics 

3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และระเบียบวิธีพิสูจน์     
และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เพ่ือประยุกต์ใช้การพิสูจน์  
ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ขั้นต่อไป 

  Study about nature and structure of mathematics, logic and mathematics proving 
and reasoning methodology about number, set, relation and function. Apply the 
knowledge to mathematics proving in higher level 
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รหัสวิชา 2017125 ระบบจำนวน 
Number System 

3(2-2-5) 

  ศึกษาที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเก่ียวกับจำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ       
จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

  Study about origin, properties and theories of natural number, integer, rational 
number, irrational number, real number and complex number. Apply the knowledge to 
teach in basic education 

 
รหัสวิชา 2017134 พีชคณิตเชิงเส้น 

Linear Algebra 
3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวกำหนด ระบบสมการเชิงเส้น การดำเนินการข้ันมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ 
ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         Study about matrix, indicator, linear equation, elementary row operation, vector 
space, subspace, basis, linear transformation and Eigenvalue and Eigenvector. Apply the 
knowledge to teach in basic education 

 
รหัสวิชา 2017225 ทฤษฎีจำนวน 

Number  Theory 
3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จำนวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมูล
ของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจำนวน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study about divisibility, the prime numbers, the highest common factor, the 
lowest common multiple, fundamental theorem of arithmetic, congruence, diophantine 
equation, function in numeral theory.  Apply the knowledge to teach in basic education 
 
รหัสวิชา 2017226 เรขาคณิตเบื้องต้น 

Introduction to Geometry 
3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด เรขาคณิต    
การแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
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  Study about axiomatic systems, Euclidean geometry, development of Euclidean 
geometry, geometric transformation, non-Euclidean geometry. Apply the knowledge to 
teach in basic education 
  
รหัสวิชา 2018104 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

Probability and Statistics 
3(2-2-5) 

  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจง 
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง และ        
การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม และการประมาณค่า เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

        Study basic knowledge of statistics, simple data analyze, probability, probability 
distribution of random variations, non-continuous and continuous distribution, random 
sample distribution and Estimation. Apply the knowledge to teach in basic education 
 
รหัสวิชา 1011201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

English for Mathematics Learning Management 
3(2-2-5) 

           สืบค้น รวบรวม นำเสนอคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือบทความ
ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือนำไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  Retrieve and gather information, presents the Mathematics vocabularies. Practice 
in reading and translating the mathematics articles for basic education knowledge 
management 
 
รหัสวิชา 1011202 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Digital Technology for Mathematics Learning 
Management 

3(2-2-5) 

  ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  Study the digital technology and mathematics software for instruction media 
production. Create instruction media and apply the knowledge for teaching mathematics 
in the basic education classes 
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รหัสวิชา 1011203 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Mathematics Learning Management for 
Elementary  

3(2-2-5) 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัด    
การเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา โดยใช้
วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ในระดับประถมศึกษา 

  Study and analyze the elementary mathematics curriculum.  Design and practice 
in learning management on the topic of numbers, algebra, measurement, geometry, 
statistics, and probability for elementary students by using variety methods, models and 
techniques of learning management and integrate the mathematics skills and processes 
with variety teaching materials. Design the mathematics learning management assessment 
and evaluation for elementary students 
 
รหัสวิชา 1011301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

Mathematics Learning Management for Lower 
Secondary 

3(2-2-5) 

    เงื่อนไขรายวิชา  : รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน 1011203 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
    Prerequisite :  Students must have successfully completed 1011203 
Mathematics Learning Management for Elementary  

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  Study and analyze the lower secondary mathematics curriculum.  Design and 
practice in learning management on the topic of numbers, algebra, measurement, 
geometry, statistics, and probability for the lower secondary students by using variety 
methods, models and techniques of learning management and integrate the mathematics 
skills and processes with variety teaching materials. Design the mathematics learning 
management assessment and evaluation for the lower secondary students 
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รหัสวิชา 1011302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
Mathematics Learning Management for Upper 
Secondary 

3(2-2-5) 

    เงื่อนไขรายวิชา  : รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน 1011301 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    Prerequisite :  Students must have successfully completed 1011301 

Mathematics Learning Management for Lower Secondary 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น และแคลคูลัส ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  Study and analyze the higher secondary mathematics curriculum.  Design and 
practice in learning management on the topic of numbers, algebra, measurement, 
geometry, statistics, probability, and calculus for the higher secondary students by using 
variety methods, models and techniques of learning management and integrate the 
mathematics skills and processes with variety teaching materials. Design the mathematics 
learning management assessment and evaluation for the higher secondary students 
 
รหัสวิชา 1011401 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 

Seminar on Mathematics Education 
1(0-2-1) 

  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์
ศึกษา เพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

  Investigate, analyze, synthesize and present the mathematics education 
knowledge and adapt the result for mathematics learning management 

 
รหัสวิชา 2017337 พีชคณิตนามธรรม 

Abstract Algebra 
3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎี
บทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  Study about binary operation, groups, subgroups, permutation groups, symmetric 
groups, isomorphism of groups, fundamental theorem of group homomorphism, 
introduction to ring, fields and applications. Apply the knowledge to teach in basic 
education 
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รหัสวิชา 2017338 ทฤษฎีสมการ 
Theory of Equations 

3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ สมการพหุนาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม สมการกำลังสี่     
รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

  Study about single variable polynomial equation, Horner’s Method, Tayler’s series, 
polynomial equations, relation between roots and coefficients, quadratic equation, cubic 
equation, biquadratic equation, rational root, Descarte’s rules and approximation of root. 
Apply the knowledge to teach in basic education 
 

รหสัวิชา 2017339 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(2-2-5) 

  ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลำดับของจำนวนจริง 
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ และอนุกรมของจำนวนจริง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัด     
การเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  Study and prove about real number system, topology on real line, real number 
sequence, limit and continuities, differentiation, Riemann integration and series of real 
numbers. Apply the knowledge to teach in basic education 
 
รหัสวิชา 2017355     วิยุตคณิต 

Discrete Mathematics 
3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม หลักการ  
เพ่ิมเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น เพื่อประยุกต์   
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  Study basic principle about counting, permutation, combination, binomial 
theorem, inclusion - exclusion principle, the pigeonhole principle, recurrence relations 
and introduction to graph theory. Apply the knowledge to teach in basic education 
 
รหัสวิชา 1011204 วิทยาการคำนวณ 

Computational Science 
3(2-2-5) 

          ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการข้ันตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 
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  Study and analyze problem solving technique and process. Practice in the 
problem solving with the technique and process. Present the process through 
explanation, depiction or symbol. Design and write program via basic software 

 
รหัสวิชา 1011303 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

Activities in Mathematical 
3(2-2-5) 

  ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  การออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์   
อันประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 
พร้อมทั้งออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  Study ideas and principle in mathematics learning activities management. Design 
the learning activities such as mathematics camp, mathematics projects or other 
improvement students’ learning activities.  Design the assessment and evaluation of 
mathematical activities, and organize the mathematical activities for the basic education 
students 

 
รหัสวิชา 1011304 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

STEM Education 
3(2-2-5) 

  สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท. ทั้ง 6 ขั้นตอน  
ได้แก่ ขั้นการกำหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เก่ียวข้อง ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา      
ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้าง
แผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) สำหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่าน
การปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบ
หรือนวัตกรรมใหม่ 

  Retrieve, analyze and summarize the STEM education as the IPST protocol.  Study 
all six steps of its framework as: problem identification, data collection, design the solving 
problem procedures, planning and problem solving, evaluation and adjusting, and present 
the result or innovation. Design the STEM learning activities, create the lesson plans, and 
learning evaluation form. Provide the students’ feedback.  Apply STEM activities with 
thinking skills, problem posting skill, data survey skill, and information or new innovation 
analyzing skill 
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รหัสวิชา 1011305 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 
Research in Mathematics Education 

3(2-2-5) 

  ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการทำวิจัยและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ออกแบบการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

  Study the research meaning, methodology, process and statistics. Design the 
mathematics improvement learning management. Analyze the information and 
summarize the research report and apply the research result to enhance the learners 
 
รหัสวิชา 1011306 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Measurement and Evaluation of Learning 
Mathematics 

3(2-2-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร
คณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทาง
คณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน  การนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  Study the measurement and evaluation’s concept and theory, the relation 
between mathematics curriculum and its evaluation. The cognitive, psychomotor, and 
affective domain instruments design. The mathematics instruments qualification and its 
scoring. The adaption of improvement learners’ assessment result, including the 
mathematics measurement and evaluation innovation for the basic education learning 
management 
 
รหัสวิชา 1011307 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

Problem Solving of Mathematical 
3(2-2-5) 

  ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและ
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตสาสตร์  ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธี  
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  การสอนการแก้ปัญหาและการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตร์  การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  และเป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  Study and analyze the mathematics meaning, importance, mathematics problems 
classic faction, problem setting and solving, misunderstood mathematics concepts, 
process and strategies in the mathematics problem solving, the mathematic problem 
setting techniques, problem solving and mathematical problems teaching, the problem 
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solving evaluation and mathematical problems setting for the basic education 
mathematics learning activities management guidance 

 
รหัสวิชา 1011308 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 

History and Development of Mathematics 
3(2-2-5) 

  แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ๆ ในเรื่องจำนวน ตัวเลข เรขาคณิต 
พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัย
ศตวรรษท่ี 17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศไทย  เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  Study the famous mathematicians’ concept and philosophy in number, geometry, 
algebra, measurement, statistics and probability. The pre-historic era, middle era, the 17th 
century, and current mathematics, including the mathematics evolution in Thailand. 
Apply in the mathematics learning management 

 

3.4  ชื่อ สกุล  เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
       3.4.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร      
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีสำเร็จ 

1 นายไพศาล เอกะกุล 3-4098-
00042- xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
การศึกษา) 

 

ศษ.ม. (การวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา) 
กศ.บ.  
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร 
วิโรฒ
มหาสารคาม 

2532 
 
 
 

2527 

 

 หมายเหตุ ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรกำหนดให้อยู่ใน ภาคผนวก ค 
 

3.4.2 อาจารย์พิเศษ  

- 
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3.4.3 อาจารย์ผู้สอน  

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีสำเร็จ 

1 นายกัมพล ศรีธัญ
รัตน์ 
 

3-1005-
00277- xx-x 

ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
คณิตศาสตร์) 

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

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

2546 
 

2532 
 

2525 

2 นายยุทธพงศ์ ทิพย์
ชาติ 

3-3603-
00108-xx-x 

ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
การศึกษา) 

ค.ด.(คณิต
ศาสตรศึกษา) 
 
ค.ม.
(การศึกษา
คณิตศาสตร์ 
ค.บ.
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2556 
 
 

2548 
 
 

2546 

3 นางรามนรี นนทภา 3-4607-
00278-xx-x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
การศึกษา) 

ค.ด.(คณิต
ศาสตรศึกษา) 
 
วท.ม.(สถิติ
ประยุกต์) 
วท.บ.(สถิติ
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2556 
 
 

2551 
 

2549 

4 นายวิชัย  ใจสบาย 
 

3-3603-
00476- xx-x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

(สาขา
คณิตศาสตร์) 

วท.ม. (การ
สอน       
คณิตศาสตร์)          
กศ.บ. 
(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 
ประสานมิตร 

2532 
 
 

2526 

5 นายนวพล นนทภา 1-4699-
00009-xx-x 

อาจารย์ ค.ด.(คณิต
ศาสตรศึกษา) 
 
ค.ม.(คณิต
ศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2557 
 
 

2551 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีสำเร็จ 

 
วท.บ.
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม 

 
2549 

6 นางสาวนันทพร   
ยิ่งรัตนสุข 

1-4599-
00007-xx-x 

อาจารย์ ศษ.ม.(การ
สอน
คณิตศาสตร์) 
ค.บ.
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา 

2552 
 
 

2550 

7 นางนิตยา จันตะคุณ 3-4404-
00307-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด.(สถิติ
ประยุกต์) 
 
 
วท.ม.(สถิติ
ประยุกต์) 
วท.บ.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2556 
 
 
 

2546 
 

2544 

8 นายบรรชา นันจรัส 
 

1-4601-
00023- xx-x 

อาจารย์ ปร.ด.
(คณิตศาสตร์)   
วท.ม. 
(คณิตศาสตร์)  
ค.บ. 
(คณิตศาสตร์)   

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2559 
 

2552 
 

2550 

9 นางสาววริดา  
พลาศรี 

3-4603-
00632-xx-x 

อาจารย์ สต.ม.(สถิติ) 
 
วท.บ.(สถิติ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

2553 
 

2547 

10 นายวีรพงษ์ วงศ์พินิจ 1-3305-
00135- xx-x 

อาจารย์ ปร.ด.
(คณิตศาสตร์)   
วท.ม. 
(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2558 
 

2555 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีสำเร็จ 

วท.บ. 
(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2553 

11 นายอัฐชัย ชฎา 1-4803-
00104- xx-x 

อาจารย์ วท.ม. 
(คณิตศาสตร์)  
วท.บ. 
(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2556 
 

2553 

 
3.5 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)   
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย  
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ      
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้    
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน 
การสัมมนาทางการศึกษา 
 
 3.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
      งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริง  และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็น    
ผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
  1. มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้  
ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  2. มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
   2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัด    
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน    
การสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
   2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้            
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 
             2.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
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การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และ    
มีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม  
 
 1) ช่วงเวลา 
 1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่  2  
 2. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่  3  
 3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่  4  
 4. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ภาคการศึกษาที่ 2      ปีการศึกษาที่  4 
 

  2) การจัดเวลาและตารางสอน 
  

ปีการศึกษาที่ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต  50 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต  50 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5 หน่วยกิต  250 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 หน่วยกิต  250 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
  
 3) กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  สถาบันการศึกษากำหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 
  1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
  2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
  3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
  4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
  5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
  6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
  7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
  8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
  10. กิจกรรมทางวิชาการ 
  11. กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
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4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
  

  4.1) คำอธิบายโดยย่อ 
       กำหนดให้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   

ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเก่ียวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือ
ชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

 4.2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับ

การศึกษาท่ีสูงขึ้นได้ 
   2. มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
    3. มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และพัฒนาผู้เรียน 
  4.3) ช่วงเวลา 

ปีการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษาที่ 3 
ปีการศึกษาที่ 4  

  4.4) จำนวนหน่วยกิต 
1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 จำนวน  1  หน่วยกิต 
2. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน  1  หน่วยกิต 

 3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   จำนวน  5  หน่วยกิต 
 4. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   จำนวน  5  หน่วยกิต 
 5. ครุนิพนธ์    จำนวน  1  หน่วยกิต  

  4.5) การเตรียมการ 
              มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มใน
ชั้นปีที่ 3 ก่อนการทำการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 4 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้น
เรียน มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
  4.6)  กระบวนการประเมินผล 
            ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลานำเสนอ
โปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะ
การทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า  3 คน 
 
 
 
 



52 
  

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม        มคอ. 2  
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านการสอน นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้   
ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

2. ความสามารถด้านวิชาการ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน 
จนสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณใน   
การแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการ
ประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนำความรู้ไปบูรณาการ
กับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต   
มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม 

4. ด้านบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมทำให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงาน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ำใจ/เอื้อ
อาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหาร
จัดการงานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
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4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 4.2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1) คุณธรรม จริยธรรม 

  1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ 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   
 3.  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
  2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 2) ความรู้ 

  1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษา 
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
  2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้าง
นามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิ มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล
เทียบเท่านานาชาติสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
อีกท้ังเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น    
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 
  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
  4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 
  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
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 5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ

การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
 8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
 9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
 10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
 12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
  2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
  4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 3) ทักษะทางปัญญา 

   1.  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล 

ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่
ชุมชนและสังคม   
 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)  
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  7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
  8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning) 
  9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
  11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
  12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 

 2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เขา้ใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

และทางสังคม 
 2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  2)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
  3) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
  4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
  7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
  3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ 
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้       
การทำงานการประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้  
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน  
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร  
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
  2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ 
  4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้าน
การศึกษา 
 2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่มีการ 
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 6)  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 

  1.  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 
  3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ 
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
  2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: 
WIL) 
  2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
  3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร   
  5) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
     6) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
 2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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 3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
 
 4.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 1) คุณธรรม จริยธรรม 

  1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแกศ่ิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ 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   
 3.  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
  2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
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  6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2) ความรู้ 

  1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษา 
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
  2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้าง
นามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิ มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล
เทียบเท่านานาชาติสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
อีกท้ังเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น    
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 
  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
  4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 
  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
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 2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ

การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
 8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
 9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
 10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
 12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
  2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
  4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 3) ทักษะทางปัญญา 

   1.  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล 

ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่
ชุมชนและสังคม   

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

 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 

 2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

และทางสังคม 
 2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  2)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
  3) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
  4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
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  7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
  3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ 
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้       
การทำงานการประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้  
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน  
 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร  
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
  2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ 
  4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้าน
การศึกษา 
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 2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่มีการ 
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 6)  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 

  1.  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 
  3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ 
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
  2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: 
WIL) 
  2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
  3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร   
  5) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
     6) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
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 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
 2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
  4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  
4.3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
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4.3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

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

1097101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    •   •   •    •    •  •   •  

1097102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    •    •  •    •    •     •  

1097201 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    •    •    •   •   •     •  

1097301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  •    •    •    •    •    •   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1097304 สุนทรียะ  •    •     •   •    •   •  •  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1097103 พลเมืองที่เข้มแข็ง  • • •   •  • •    • • •  •    •   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

1 2 3 4 1 2 3 4  5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1097303 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น •      •  •   •  •  •   •   •  • 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1097202 การคิดเชิงเหตุผล  •    •    •   •    •     •   

1097203 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ •    •     •    • •    • •    • 

1097302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  •    •     •   •    •   • •   

รวมความรับผิดชอบหลัก 2 5 1 4 1 4 3 2 2 6 2 2 1 8 3 2 1 7 2 2 2 5 4 2 

รวมความรับผิดชอบรอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

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

1099101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเป็นครู • • • • •      •  • • • •   •   •   

1099102 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร •       •   •  • •    •     •  

1099103 จิตวิทยาความเป็นครู •   • •  •    •  • • •   •  • •  •  

1099104 การพัฒนาหลักสูตร    • •     •    • •   •  •     

1099201 วิทยาการจัดการเรียนรู้   •   • •     •    •   •  • • • • • 

1099202 การวัดและประเมินผลการศึกษา •    •     •     •  •   •     

1099203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

 •    •    •    •     •    • • 

1099204 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 • •  • • •    •   • • •   •   •  • 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

1 2 3 4 1 2 3 4  5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1099301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การเรียนรู้ •    •       •  •   •   •     

1099403 ครุนิพนธ์ • • • •   • •  •   • • • • • • •     • 

วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1099205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  •  •   •    •   •    •    •    

1099302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  • • •  •     •   •  •  • •   •    

1099401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 • • • • • •   • • • •  • • • • •  • •   • 

1099402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • •  • 

วิชาเอกบังคับ 

2017113 แคลคูลัส 1  •    •    •     •  •     •   

2017114 แคลคูลัส 2  •    •    •     •  •     •   

2017124 หลักการทางคณิตศาสตร์  •    •    •     •  •     •   

2017125 ระบบจำนวน  •    •    •     •  •     •   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

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

2017134 พีชคณิตเชิงเส้น  •    •    •     •  •     •   

2017225 ทฤษฎีจำนวน  •    •    •     •  •     •   

2017226 เรขาคณิตเบื้องต้น  •    •    •     •  •     •   

2018104 ความน่าจะเป็นและสถิติ  •    •    •     •  •     •   

1011201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัด    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

•    •   •  •     •   •    •   

1011202 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   •  •    •  •  •     • •    • 

1011203 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา •    • •  •  •   •     • • • • • •  

1011301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น •    • •  •  •   •     • • • • • •  

1011302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย •    • •  •  •   •     • • • • • •  

1011401 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา    • •     •    •    •  •     
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

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

วิชาเอกเลือก 

1011332 พีชคณิตนามธรรม  •    •    •     •  •     •   

1011333 ทฤษฎีสมการ  •    •    •     •  •     •   

1011341 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  •    •    •     •  •     •   

1011351 วิยุตคณิต  •    •    •     •  •     •   

1011204 วิทยาการคำนวณ  •    •    •     •  •     •   

1011303 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  • •  • •    •    • •   •    •  • 

1011304 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    • •  •   • •   •     •   •  • 

1011305 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  •  • •       •   •    •  • •   

1011306 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ •    •     •     •    • • •    

1011307 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ •     •    •   •     •  •  •   

1011308 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์  •   • • •    •   •    •  •     
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

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

รวมความรับผิดชอบหลัก 16 24 8 10 21 25 7 7 2 31 9 5 10 15 27 5 20 16 12 15 11 25 7 9 

รวมความรับผิดชอบรอง 13 2 4 3 13 6 7 4 6 4 5 4 16 2 5 8 3 16 6 15 3 5 6 20 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
 
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

5.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

5.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

  ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

      5.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ 
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ ระหว่าง 3-5 ปี 

3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากนักศึกษาเก่าท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศกึษา 
 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จำนวนโครงการที่จัดทำเพ่ือพัฒนาองค์กรและ
สังคม (ข) จำนวนสิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 
 
5.3  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
           1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร 
           2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
           3) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา 
           4) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 9 การสำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติ
ปริญญา 
 5) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
6.1  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 6.1.1 มีการปฐมนิเทศเพ่ือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

6.1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน     
การสอน 

6.1.3 การกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
6.1.4 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยและการเข้า

ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
6.1.5 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมด้านศาสตร์วิชาชีพ

ครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการ
ทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
 
6.2  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     6.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ หน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2) การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
     6.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
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2) มีส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
สถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
   

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
7.1 การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และยังมีการตรวจสอบความคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 

7.2  บัณฑิต 
 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเนื้อหา
สาระในการประเมินเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  และมีการติดตามภาวะการ
มีงานทำของบัณฑิตภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา 
 
7.3  นักศึกษา 
 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะเข้าศึกษาที่สอดคล้อง
กับคุณสมบัติที่กำหนดในหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบการคัดเลือกเฉพาะทางที่ต้องใช้ทักษะของผู้ที่จะเข้าศึกษา
ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะครุศาสตร์  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดระบบและกลไกการรับนักศึกษาใน
ภาพรวม มีการจัดอาจารย์ประจำให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน 
มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  เพ่ือให้มีความสามารถในการ
เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย  มีระบบการป้องกันหรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา  เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 
7.4  อาจารย ์

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีกระบวนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์  กรณีการรับ
อาจารย์ใหม่มีการกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
เสนอต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
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วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น 

 
7.5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีการศึกษาวิเคราะห์สาระของรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้
มีเนื้อหาที่ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของรายวิชาต้องทำการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) มีการดำเนินการประเมิน
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในระยะเวลาไม่เกินห้าปี และปรับปรุงให้แล้วเสร็จเพื่อประกาศใช้ในปีที่
หก  มีการพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาค
การศึกษาให้จัดทำเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ 
กรณีมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดทำเอกสารรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือก่อนการฝึกภาคสนามหนึ่งสัปดาห์  
 หลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกำกับและติดตามการสอน และวัดผลการเรียนรู้ตาม
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  โดยมีกลไกการดำเนินงาน  ได้แก่ การบันทึกปัญหาข้อสังเกตจาก
การสอนตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจดบันทึกการประชุม  มีการดำเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) เมื่อกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
 ในปีการศึกษาที่จะมีผู้สำเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องนำข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับ
การดำเนินงานหลักสูตรของนักศึกษาท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา  อาจารย์ผู้สอน และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร และนำผลดังกล่าว
จัดทำเป็นรายงานอยู่ในภาคผนวกแนบท้ายเอกสารรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

7.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือให้การจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์และตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

7.6.1 ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
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ในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
7.6.2 ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต 

สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องสังเกตการณ์สอน ห้องชมรม
คณิตศาสตร์ 

7.6.3 การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
7.6.4 ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น ตำราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อ
ต่าง ๆ มีความทันสมัย มีจำนวนเพยีงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

7.6.5 มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา 
ครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยงและ/
หรือผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับ
ประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning : WIL) อย่างหลากหลาย 
 7.6.6 มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 

7.6.7 ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

7.7  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 
จากตารางตัวบ่งชี้การดำเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการ
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ดำเนินการตาม TQF ต่อไป ดังนี้  

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมใน การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

รายงานการ
ประชุม 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2562 2563 2564 2565 2566 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 
มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ ทุกวิชา 

X X X X X 

มคอ.3 และ 
มคอ.4 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผล การดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

มคอ.5 และ 
มคอ.6 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด     
ปีการศึกษา 

X X X X X 
 
มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

แบบรายงานการ
ทวนสอบ
มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

 

X X X X 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
(SAR) 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
รายงานการ
ประชุม 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2562 2563 2564 2565 2566 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง X X X X X 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน(SAR) 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
X 
 

X 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
(SAR) 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    X 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
(SAR) 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็น
ประจำทุกปี 

X X X X X 
รายงานผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้
กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

X X X X X 
รายงานผลการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

15. นักศึกษาต้องสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

X X X X X ผลสอบ 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ(ข้อ 1-5) ใน
แต่ละปี 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 รายงานผลการ
ดำเนินงาน(SAR) 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 11 12 12 13 14 รายงานผลการ
ดำเนินงาน(SAR) 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

8.1  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

8.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน     

การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษาการตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียนเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 

 8.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
      การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน  
เป็นเวลาอย่างน้อย  15  สัปดาห์ หรือ 250  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติใน
ด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
การจดัการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
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8.3  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรนี้  
      8.3.1 จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผน 
      8.3.2 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      8.3.3 อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
      8.3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 
      8.3.5 ร้อยละของนักศึกษาได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
       กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นทุก ๆ ระยะ 5 ปี 

      กำหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2563  
 
8.4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชา  
ก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที  ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อย
นั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ปี  ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ  .ศ. ๒๕๕๙ 
........................................ 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อกำกับส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และเรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเรื่อง
ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)(๓) และ (๔) ประกอบกับมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

................................ 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๙” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที ่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ หรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและจัดการเรียนการสอน ตามประกาศแบ่งส่วนราชการโดย
กฎกระทรวงหรือโดยประกาศของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีสังกัดมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและจัดการเรียนการสอน 

“คณะกรรมการประจำคณะ”หมายความว่าคณะกรรมการตามมาตรา๔๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจำใน
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “สถาบันอุดมศึกษา”หมายความว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

“สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”หมายความว่าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

“อาจารย์ประจำ” หมายความว่า บุคคลที ่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาและมีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ 

“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรในเวลาเดียวกันได้ แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู ้นั ้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศกึษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุ
วิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ำได้ ไม่เกิน ๒ คน  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา

ตามคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจำที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดีเจ้าสังกัด เพื่อให้
ทำหน้าที่ควบคุม แนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
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หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

................................ 
 ข้อ ๕ ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ ดังนี้ 

๕.๑  ระบบทวิภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยกำหนด
ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

๕.๒  ระบบไตรภาค๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

๕.๓  ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 

มหาวิทยาลัย อาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้ และให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 ข้อ  ๖  รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบผสมผสานดังนี้ 

๖.๑  โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
๖.๒  โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
๖.๓  โปรแกรมเรียนนอกเวลาราชการเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลา

ราชการ 
๖.๔  โปรแกรมเรียนทางไกลโดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียงวีดิทัศน์ ๒ 

ทางหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
๖.๕ โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆ

คราวละ ๑ รายวิชาหรือหลายรายวิชาซึ่งอาจจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
๖.๖ โปรแกรมนานาชาติเป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศหรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ โดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมในต่างประเทศ 

๖.๗ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.๘ โปรแกรมโครงการพิเศษ  
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรทั้งนี้

จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรโดยการเทียบหน่วยกิตตามข้อ ๗ และให้
จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗ การคิดหน่วยกิต 
๗.๑ ระบบทวิภาค 
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๗.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๗.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที ่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั ่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๗.๑.๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๗.๑.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำ
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

การจัดการศึกษาระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ดังนี้ 
๗ .๒ ระบบไตรภาค 

๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๓๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วย     กิ
ตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

๗.๓ ระบบจตุรภาค 
  ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วย    กิ
ตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ ๘  เกณฑ์มาตรฐานสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของข้อบังคับนี้ตามหมวดนี้ เป็นต้นไป ให้
ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคหรือระบบอื่น ให้เทียบเคียงกับระบบ
ทวิภาค 
 

หมวด ๓ 
หลักสูตร 

........................................ 
 ข้อ  ๙  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การ 
ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา บนฐานความเชื่อว่า กำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของ การ
เป็นพลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย 
ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และทัดเทียมมาตรฐานสากล 
 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่
ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพ ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด สามารถ
สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
 ข้อ  ๑๐  หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบ่งออก เป็น ๒ กลุ่มดัง 

๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
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๑๐.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค ์

๑๐.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงโดยใช้หลักสูตรปกติ ที่
เปิดสอนอยู ่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู ้เร ียน โดยกำหนดให้ผู ้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
หรือสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญา
และเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุคำว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บท้ายชื่อ
หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการเท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มีความรู้วิชาการมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงขึ้น 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการซึ่งเป็นหลักสูตร
สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้น
สูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทำวิจัยที่ลุ ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั ้นสูงใน
หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ 

ข้อ ๑๑ การจัดหลักสูตร 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่น้อยกว่า ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็ม
เวลา 

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตใช้เวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่น้อยกว่า ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)  ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน



90 
   

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

เรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ข้อ  ๑๒  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

๑๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี
ความรอบรู้กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจ ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ การ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ 
ใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา 
ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ต้องไม่
น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๑๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

๑๒.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจำนวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

๑๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด 
หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ต้องเรียนรายวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎี 
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๒.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อย
กว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจำนวนนี้ต้องเป็นรายวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 

๑๒.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 
๙๐ หน่วยกิต 

๑๒.๒.๕ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
  มหาวิทยาลัย อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตและวิชาโทมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อย
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กว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
  สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๑๒.๓ หมวดวิชาเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจำนวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะหรือหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อ  ๑๓  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ทุกหลักสูตรต้องกำหนดระบบประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๗ ด้าน คือ 
  (๑) การกำกับมาตรฐาน 
  (๒) บัณฑิต 
  (๓) นักศึกษา 
  (๔) อาจารย์ 
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  (๗) มาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้ทาง
ภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๑๔  การพัฒนาหลักสูตร 
 ทุกหลักสูตรต้องมีการพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี สำหรับหลักสูตร ๔ ปี และทุกรอบ ๖ ปี สำหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ล้าสมัย หรือไม่ได้พัฒนา
หลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๔ 
จำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 

………………………………… 
 ข้อ  ๑๕  จำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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๑๕.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
  ๑๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำ
หลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน 
  กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน 
  กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน มหาวิทยาลัย ต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  ๑๕.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
  ในกรณีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได ้
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
 ข้อ  ๑๖  จำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  ๑๖.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
  สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที ่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็นให้มีบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้น อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้น มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
  ๑๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำ
หลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน 
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  ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบตัิเชิง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจำ หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง มี
ข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒ คน 
  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็น ให้มีบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั ้นต่ำ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
  กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คนและหากเป็นปริญญา
ตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วน
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓ 
  กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น 
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  ๑๖.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
  ในกรณีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได ้
  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็นให้มีบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้น อาจได้รับยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั ้นต่ำ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
  สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการที ่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ ตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
  

หมวด ๕ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

......................................... 
 

ข้อ ๑๗ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
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ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑๗.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญา
ตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการ
เรียน ในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษา
หลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง มีผลการเรียนต่ำกว่า ๓.๕๐ จะถือว่า
นักศึกษาขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้าและให้มีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาหลักสูตรปกต ิ
  ๑๗.๒  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  ๑๗.๓  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  ๑๗.๔  ไม่เป็นโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๑๗.๕  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน 
  ๑๗.๖  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดวินัยกรณีทุจริต 
  ๑๗.๗มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้เป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๑๘  การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
กำหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้เข้าศึกษาได้เป็น

กรณีพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ  ๑๙ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  ๑๙.๑ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชำระเงินตามระเบียบในวันเวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
  ๑๙.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน
เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้
แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่กำหนดให้รายงานตัวและเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายงานตัว เว้นแต่จะ
มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  ๑๙.๓ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเป็น
นักศึกษาระบบใด  ต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา และเป็นนักศึกษาระบบนั้นด้วย 
  ๑๙.๔ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาและทำการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ
ศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ  ๒๐  การเปลี่ยนระบบการศึกษา 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนระบบการศึกษา
ได้ทั ้งนี ้  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งชำระ
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนระบบการศึกษาโดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องจากระบบ
การศึกษาเดิม 

ข้อ  ๒๑ การพ้นสภาพนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   ๒๑.๑ ขาดคุณสมบัติตามข้อ๑๗ 
   ๒๑.๒ ตาย 
   ๒๑.๓ ลาออก 
   ๒๑.๔ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย  
   ๒๑.๕ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก หรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๒๑.๖ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือไม่
ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ จะได้รับการผ่อนผันจาก
คณบดีเจ้าสังกัด 
  ๒๑.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
ภายใน ๓ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากอธิการบดี ทั้งนี้ ต้องไม่น้อย
กว่า ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค 
  ๒๑.๘ ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๑ 

๒๑ .๙ กระทำการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้คัดชื่อออกหรือให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา 
  ๒๑.๑๐ ต้องโทษถึงที่สุดให้จำคุกโดยคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
  ข้อ  ๒๒  การคืนสภาพนักศึกษา 
 นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๒๑.๖ และ ๒๑.๗อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีและต้องชำระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาย้อนหลัง 
 ข้อ ๒๓ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
  ๒๓.๑ นักศึกษาที่จะเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๒๓.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตรเดิมและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรใหม่ และให้คณบดีอนุมัติ แล้วแจ้งสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

๒๓.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

ข้อ ๒๔ การย้ายวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา 
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   ๒๔.๑ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาณวิทยาเขตหรือศูนย์
การศึกษาใดจะต้องศึกษาณวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษานั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาย้ายไป
ศึกษาณวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษาอ่ืนเว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 
  ๒๔.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ย้ายวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา ให้นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาณวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษาเดิม 

ข้อ  ๒๕  การย้ายคณะ 
๒๕.๑ นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะต้องได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกให้พักการศึกษาและมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตและมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกำหนด 
  ๒๕.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ จะต้องยื่นเอกสารต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๒๕.๓ การย้ายคณะจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร คณบดีเจ้าสังกัดเดิม และได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 

๒๕.๔ นักศึกษาที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะที่ตนย้ายเข้าอย่างน้อย ๔ ภาค
การศึกษาปกติก่อนสำเร็จการศึกษา 
  ๒๕.๕ ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในคณะเดิม 

๒๕.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด และสามารถย้ายคณะได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

๒๕.๗ การโอนรายวิชาและรายวิชาที่จะโอน ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาย้ายเข้า 
๒๕.๘ นักศึกษาที่ย้ายคณะให้คำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับ

อนุมัติให้โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะที่รับเข้าศึกษาด้วย 
ข้อ ๒๖  การรับโอนนักศึกษา 

๒๖.๑ มหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และกำลังศึกษาในหลักสูตร ที่ มีระดับและมาตรฐาน
เทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

๒๖.๒ การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน และได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดี 

๒๖.๓ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒๖.๓.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ๑๗ แห่งข้อบังคับนี้ 

๒๖.๓.๒ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ปกติท้ังนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 

๒๖.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า๔ สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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๒๖.๕ นักศึกษาที ่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู ่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาศึกษาต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม 

ข้อ  ๒๗ การโอนหน่วยกิตรายวิชา 
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกัน 

ที ่ได ้เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอื ่นหรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือจาก
สถาบันการศึกษาอื ่น ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือการศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การโอนผลการเรียนการเทียบ
โอนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๖ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
............................................... 

 
ข้อ ๒๘ นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้แนะนำการวางแผนการศึกษา และในการ

ลงทะเบียนศึกษารายวิชาทุกครั้ง 
 ข้อ  ๒๙  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามีดังนี้ 

๒๙.๑ ให้คำแนะนำและทำแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่กำหนดไว้ 

๒๙.๒ ให้คำแนะนำในเรื่องข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
๒๙.๓ รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอนขอเพิ่มหรือขอยกเลิกรายวิชา และ

จำนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา 
๒๙.๔ แนะนำวิธีเรียน ให้คำปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
๒๙.๕ พิจารณาคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
๒๙.๖ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๒๙.๗ รับผิดชอบดูแล ความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 

หรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษา รายงานให้
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีทราบ เพื่อนำเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาโทษทางวินัย
ต่อไป 

 
หมวด ๗ 

การลงทะเบียนเรียน 
............................................. 

ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนเรียน 
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๓๐.๑ กำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

๓๐.๒ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๓๑  จำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 

๓๑.๑ นักศึกษา มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๓๑.๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที ่จะต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที ่ได้กำหนด 
นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขออนุมัติจากคณบดี แต่เพ่ิมได้ ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๓ หน่วยกิต 

๓๑.๓ การลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าที่กำหนดจะกระทำได้เฉพาะนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร 
และเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๑.๑ ให้ลงทะเบียน 
เท่าจำนวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้ 

หากมหาวิทยาลัย มีเหตุผลและความจำเป็น หรือมีข้อตกลงเฉพาะในการจัดการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น อธิการบดีอาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิ
ตแตกต่าง ไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียน
ให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 ข้อ  ๓๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ (Audit) 

๓๒.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดย
ไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นักศึกษาสอบและมีผลการเรียนเป็น AU 

๓๒.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิตได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น และต้องชำระค่าหน่วยกิตตามรายวิชาที่เรียนและให้ระบุในการ
ลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

๓๒.๓ การลงทะเบียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงในช่องผลการเรียนรายวิชาที่
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

๓๒.๔ มหาวิทยาลัย อาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกใดๆที่มิใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชา
พิเศษได้แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรและจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ  ๓๓  นักศึกษา อาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้
ลงทะเบียนจากท้ังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การ
ชำระค่าธรรมเนียม การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
กำหนด หรือตามข้อตกลงของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ข้อ  ๓๔  การขอถอนขอเพ่ิมหรือขอยกเลิกรายวิชา 

๓๔.๑ การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน หมู่เรียนต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านการอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด 
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๓๔.๒ การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชาเรียนต้องกระทำภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติและสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๓๔.๓ การขอยกเลิกทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียนต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ก่อนถึง
วันแรกของวันสอบปลายภาค เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาปกติและ ๑ สัปดาห์
สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๓๔.๔ นักศึกษาที่ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา ภายใน ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ
หรือ ๑ สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มีสิทธิได้รับเงินค่าลงทะเบียน
รายวิชา ที่ถอนโดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากพ้นกำหนดเวลานี้ จะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน 

๓๔.๕ การขอถอนรายวิชา ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายใน 
๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะไม่บันทึก W (Withdrawn) หากขอถอนรายวิชา
เรียนหลังจาก ๓๐ วันของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๑๕ วันของภาคการศึกษาฤดูร้อน แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่
วันเปิดภาคการศึกษา จะบันทึก W ในรายวิชานั้นๆ 

๓๔.๖ นักศึกษามีสิทธิที่จะขอยกเลิกรายวิชาเรียนได้ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติ แต่จำนวนหน่วยกิตที่คงเหลือ จะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องยกเลิก
รายวิชาเรียนหลังจาก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อยกเลิกรายวิชาเรียนแล้ว จำนวน
หน่วยกิตคงเหลือน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาค 

๓๔.๗   การลงทะ เบ ี ยน เร ี ยนรายว ิ ช าหน ึ ่ ง ร ายว ิ ช า ใด  ท ี ่ ม ี ว ิ ช าบ ั งค ั บก ่อน 
(Prerequisite) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๓๔.๗.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนและได้ผลการเรียนรายวิชาบังคับก่อน มิฉะนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นๆ เป็นโมฆะ เว้นแต่ ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียนได้ 

๓๔.๗.๒ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคย
สอบได้ F มาแล้ว โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
 ข้อ ๓๕ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

๓๕ .๑  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยวินัยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ
นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนสอบปลาย
ภาคนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนมิฉะนั้น
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้จะต้องดำเนินการรักษาสภาพนักศึกษา
ภายในภาคการศึกษานั้นด้วย 

๓๕.๒ นักศึกษาที่เรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่มีระดับ
คะแนนตัวอักษรต่ำกว่า B เพ่ือให้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระหว่างเวลาที่กำหนด
ตามข้อ ๑๑หรือตามระยะเวลาที่กำหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษานั้นๆ 
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 ข้อ  ๓๖  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอน ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การผ่อนผัน การลดหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี  
 ข้อ ๓๗  การลา 

๓๗.๑นักศึกษามีสิทธิลาป่วย หรือการลากิจได้ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น กรณีลาป่วยหรือการลากิจ ที่ไม่เกิน ๑๕ วัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาในการอนุมัติ หากเกินจากนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด 

๓๗.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาแล้ว มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการสอบ การนับเวลาเรียน 
และสิทธิอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนหรือการสอบ 
 ข้อ ๓๘  การลาพักการศึกษา 

๓๘.๑ นักศึกษาอาจยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๓๘.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
๓๘.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
๓๘.๑.๓ ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกิน

กว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคำสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของ
เอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

๓๘.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจำเป็นส่วนตัวอาจยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาได้ถ้า
ได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัย มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๓๘.๒ การลาพักการศึกษานักศึกษาต้องยื่นคำร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาคการศึกษาที่
ลาพักการศึกษากรณีการลาพักการศึกษาในกรณีข้อ๓๘.๑.๑ – ๓๘.๑.๓ โดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๓๘.๓ การลาพักการศึกษากระทำได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษา
ยังมีความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
ใหม่ ทั้งนี้ การลาพักการศึกษาทุกครั้ง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

๓๘.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๘.๑.๓ และข้อ ๓๘.๑.๔
ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๓๘.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าเรียนต้องยื่นคำร้องขอกลับ
เข้าเรียนต่อคณบดีเจ้าสังกัดก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์และให้คณบดแีจ้งสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

๓๘.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ  ๓๙  การลาออก 
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 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครอง และได้รับอนุมัติโดยคณบดีที่สังกัด  
 

หมวด ๘ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
............................................. 

 
 ข้อ  ๔๐ การมีสิทธิเข้าสอบ 
  ๔๐.๑ นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษา ต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   ๔๐.๑.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั ้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 
   ๔๐.๑.๒ กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๖๐ และคณบดีพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  ๔๐.๒ นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔๐.๑.๑ หรือข้อ ๔๐.๑.๒ให้อาจารย์ผู ้สอน
พิจารณาให้ผลระดับคะแนนตัวอักษรเป็น F หรือตัวอักษรเป็น U แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๔๑ ระเบียบการสอบ 
  ๔๑.๑  การกำหนดจำนวนครั้ง วิธีการสอบ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา 
  ๔๑.๒  ระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๔๑.๓  นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบตามกำหนดโดยมีเหตุผลความจำเป็น จะต้องยื่นคำร้องขอ
สอบต่อคณะ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันสอบวิชานั้น และสอบให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันสอบ
ตามปกติของวิชานั้น หากพ้นกำหนด ให้ถือว่าขาดสอบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องสอบเกิน๑๕ วัน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณบดีทั้งนี้ หากไม่อาจปฏิบัติตามความดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี 
  ๔๑.๔ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตกได้ระดับคะแนนอักษรเป็น   F ในวิชา
นั้น  และถือว่าผิดวินัยนักศึกษา จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๔๒ การวัดผลการศึกษา 
 การวัดผลการศึกษาอาจกระทำได้ระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีสอบย่อย ทำรายงาน งานที่แบ่งกัน
ทำเป็นหมู่คณะ การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา การเขียนสารนิพนธ์ประจำรายวิชา หรืออื่นๆและเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา จะมีการสอบปลายภาคสำหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้เป็นไป
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนหลัง
สอบปลายภาคการศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการ
สอบปลายภาคการศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามประกาศการส่งผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทดสอบเทียบความรู้ แทนการวัดผลการศึกษาตามความในวรรคก่อนก็ได้ 
 ข้อ ๔๓  การประเมินผลการศึกษา 
  ๔๓.๑ ให้คณะกรรมการประจำคณะ อนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชากำหนดให้ใช้ระบบ
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและระดับคะแนนดังนี้ 
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ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 
C+ ค่อนข้างดี (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Failed) ๐.๐ 

 
๔๓.๑.๑ ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรระดับคะแนน

ตัวอักษรที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า D ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาใดเป็น 
F ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น รายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่
อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ แล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรวิชาเดิมที่เรียนซ้ำหรือเรียนแทนเป็นตัวอักษร 
R 

๔๓.๑.๒ ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ำกว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
  ๔๓.๒  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรได้ ให้ประเมินผลโดย
กำหนดตัวอักษรดังนี้ 

S ความหมาย ผลการประเมินผ่านเกณฑ์(Satisfactory) 
U ความหมาย ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์(Unsatisfactory) 
I ความหมาย ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W ความหมาย การถอนรายวิชาเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
AU ความหมาย การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต(Auditory) 
R ความหมาย การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน  (Repeated or    
                               Replaced) 

  ระบบนี้ ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตร บังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกำหนดเฉพาะ
ของแต่ละสาขาวิชา และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ให้เรียนเพิ่ม รายวิชาที่ได้ผลประเมินระดับ
ตัวอักษร U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว่าจะสอบได้ ตัวอักษร S 
  ๔๓.๓ การให้ระดับคะแนนตัวอักษรเป็น F ในรายวิชาใดจะกระทำได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

๔๓.๓.๑ นักศึกษาสอบตก 
๔๓.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา 
๔๓.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๔๐.๑.๑ หรือข้อ ๔๐.๑.๒ 
๔๓.๓.๔  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
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๔๓.๓.๕  นักศึกษาที่ได้ I แต่มิได้ดำเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้ I ให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

๔๓.๔ การให้S หรือ U ใช้สำหรับประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นำหน่วยกิตมาคำนวณระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๔๓.๕  การให้  I ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๔๓.๖  การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทำได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

๔๓.๖.๑  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนตามข้อ๓๔.๕ 
๔๓.๖.๒  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ๓๘ 
๔๓.๖.๓  นักศึกษาถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
๔๓.๖.๔  นักศึกษาถูกสั่งให้พ้นการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ 
๔๓.๖.๕  นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจาก I ที่นักศึกษาได้รับตามข้อ

๔๓.๕ และครบกำหนดเวลาของการเปลี่ยน  I แล้วแต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุดโดยมีหลักฐานที่
เชื่อถือได้ 
  ๔๓.๗ การให้ AU ในรายวิชาใด จะกระทำในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ ๓๒ 
  ๔๓.๘  การนับจำนวนหน่วยกิต 
          ๔๓.๘.๑ การนับจำนวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับ
จากทุกรายวิชา ที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนนในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดให้นำจำนวนหน่วยกิตและระดับคะแนนที่ได้ไปใช้ในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 
  ๔๓.๘  .๒. การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วย
กิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น  
   ๔๓.๙ การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย 

๔๓.๙.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา(GPA) ให้คำนวณจากผลการเรียน
ของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นโดยนำผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้นการคำนวณดังกล่าว ให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ 
ตำแหน่งสำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการประเมินเป็น I ไม่ให้นำหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

๔๓.๙.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ให้คำนวณจากผลการเรียนของนักศึกษา 
ตั้งแต่เริ ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยนำผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๔๓.๑ เป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนหน่วยกิต รวมทั้งหมดการ
คำนวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ตำแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าตั้งแต่ ๕ 
ขึ้นไป เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ตำแหน่งสำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการประเมินเป็น I ไม่ให้นำหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย   
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๔๓.๙.๓ การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาเอก  ย้าย
หลักสูตร ย้ายคณะ ให้คำนวณระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีรับเข้า ไม่
ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบหรือไม่ก็ตาม   

๔๓.๙.๔ การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เทียบโอนมาจากสถานศึกษาอื่น และ
นักศึกษาที่สำเร็จอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ ให้คิดเฉพาะระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น 

๔๓.๙.๕ การคิดระดับคะแนนรวม ให้คิดจากคะแนนรวมทุกรายวิชาที ่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนที่มีระดับคะแนนระบุไว้ในข้อ ๔๓.๑ ทั้งรายวิชาที่สอบได้และสอบตกหากรายวิชาใด 
มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทนให้คิดระดับคะแนนสุดท้ายที่ได้รับ 

๔๓.๙.๖ การคิดจำนวนหน่วยกิตสะสม ในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรยีน
แทน ให้นับจำนวนหน่วยกิตในรายวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 
  ๔๓.๑๐ การแจ้งผลการเรียน 

๔๓.๑๐.๑ มหาวิทยาลัย จะแจ้งผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการเรียนแล้ว
เสร็จในแต่ละภาคการศึกษา 

๔๓.๑๐.๒ มหาวิทยาลัยจะระงับการแจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย  

๔๓.๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใดๆ 
ให้แก่นักศึกษา หากนักศึกษาค้างชำระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๔ การเรียนซ้ำหรือเรียนแทน 
  ๔๔.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่
ศึกษาแล้ว และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า๒.๐๐ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบได้
ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนแทนก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๔๔.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกหรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร F จะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ำอีก หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร 

๔๔.๓ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนเฉลี่ยหรือระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่สอบได้ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B 

รายวิชาใดที่เรียนซ้ำหรือเรียนแทนให้นำระดับคะแนนที่ได้ไปคิดระดับคะแนนเฉลี่ยและ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้จากรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R 
  ๔๔.๔ กรณีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื ่อง จะลงทะเบียน
รายวิชาซ้ำหรือเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ในระดับอนุปริญญาไม่ได้ 
 ข้อ  ๔๕  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 นักศึกษาจะต้องรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีระบุไว้
ในหลักสูตร ถ้าผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน เนื่องจากประพฤติตนและปฏิบัติงานขัดต่อระเบียบวินัย ผู้ควบคุม
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ซึ่งเป็นอาจารย์ หรือบุคคลจากภายนอก อาจพิจารณาส่งตัวกลับ ฯลฯ ให้ถือว่าการศึกษายังไม่
สมบูรณ์ตามความต้องการแห่งหลักสูตรของคณะนั้นจะได้รับการประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์ (U) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำใหม่ 
 

หมวด ๙ 
การสำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา 

........................................... 
 ข้อ ๔๖ การสำเร็จศึกษา 

๔๖.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น 

๔๖.๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้รับรองการสำเร็จการศึกษา และให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจำคณะ
พิจารณา 

๔๖.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
๔๖.๓.๑ มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม 
๔๖.๓.๒ ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา และ

มีระยะเวลาศึกษาเป็นไปตามข้อ ๑๑ 
๔๖.๓.๓ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า๒.๐๐ 
๔๖.๓.๔ ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
๔๖.๓.๕ กรณีเทียบโอนรายวิชาต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 

๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
 ข้อ ๔๗ การขอรับปริญญา 

๔๗.๑ นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๖.๓ 
๔๗.๒ ให้นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัยตามวิธีการ 

ขั้นตอน และในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
๔๗.๓ นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สิน

ใดๆ ต่อมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติท่ีไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  
ข้อ  ๔๘ การให้ปริญญา 

๔๘.๑ ปริญญาบัณฑิต  
  นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิต ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และ
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

๔๘.๒ ปริญญาเกียรตินิยม  
  มหาวิทยาลัย จะพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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๔๘.๒.๑ สอบได้ ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนอักษร C ตามระบบระดับ
คะแนน หรือไม่ได้ U ตามระบบตัวอักษร 

๔๘.๒.๒ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเรียนแทนรายวิชาใด 
๔๘.๒.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป สำหรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ

นิยมอันดับ ๑  หรือได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป สำหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 
๒ 

๔๘.๒.๔ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรติ
นิยม 

๔๘ .๒. ๕ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  ๔๘.๓ เกียรติบัตรการเรียน 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เกียรติบัตรการเรียนดีและดีเยี่ยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผล
การเรียนดีแต่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๔๘.๓.๑นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป 
๔๘.๓ .๒ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้น

ไป 
 ข้อ ๔๙ การอนุมัติปริญญาและการให้เกียรติบัตรการเรียน ให้สภาวิชาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
ปริญญาและเกียรติบัตรการเรียน ที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาและรับรองการสำเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาและเกียรติบัตรการเรียน 
 

บทเฉพาะกาล 
............................................ 

  
ข้อ ๕๐ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้ ให้นำประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือ
หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ) 
                             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ข 

การโอนผลการเรียนการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอน                          
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้  

ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

..................................................... 
  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการโอนผลการเรียน การ
เทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ข้อ  ๔  บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำสั่ง หรือมติอ่ืนใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  ๕  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลัง
มัธยมตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 “การโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การนำหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
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 “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 “การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์”  หมายความว่า  การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ จากการ ศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับเป็น
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๖  การโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๖.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่เคยเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่เกินสองปี หรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินห้าปี สำหรับระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่เคยได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาโดยยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ นับแต่วัน
เปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค 

๖.๒ รายวิชาที่นำมาโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอโอน   และจำนวนหน่วยกิตท่ีขอโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่รับโอน หรือไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน  

 ในกรณีที่มีระยะเวลาเรียนหรือสำเร็จการศึกษาเกินกว่าที่กำหนดไว้ และ/หรือขอโอนหน่วย  
กิตเกินกว่าที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี 

๖.๓ การโอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับระดับปริญญาตรีไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ 

๖.๔ ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาการโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ S แล้วแต่กรณี และใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ B หรือ S หรือ P แล้วแต่กรณี แล้วนำเสนอคณะ กรรมการประจำ
คณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นการโอนผลการเรียนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ให้คณะกรรมการประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๕ นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้
จำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และนำไปคิดแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ๖.๖ นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
นักศึกษาที่พ้นสภาพหรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว เกินระยะเวลาตาม ๖.๑ อาจยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียน
เป็นกรณีพิเศษได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
หรือคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แล้วแต่กรณี และต้องยื่นคำร้องต่อสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในกำหนดเวลาตาม ๖.๑ ด้วย 
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 ข้อ  ๗  การเทียบโอนผลการเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๗.๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที ่เคยศึกษาในหลักสูตรที ่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื ่นที ่สภามหาวิทยาล ัยร ับรองมาแล้วไม ่เก ินสองปี หร ือสำเร ็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มาแล้วไม่เกินห้าปีสำหรับระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับที่เคยได้ศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นับเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษา โดยยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค 

๗.๒ รายวิชาที่นำมาขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ ของจำนวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอนหรือไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเทียบโอน  

๗.๓ การโอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับระดับปริญญาตรีไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ 

๗.๔ ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการ จากสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง พิจารณาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ S แล้วแต่กรณี และใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ B หรือ S  หรือ P แล้วแต่กรณี แล้วนำเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นการเทียบโอนผล
การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้คณะกรรมการประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๗.๕  นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ จำนวน
รายวิชาและผลการเรียนที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ แต่ไม่ต้องนำไปคิดแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๗.๖  นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษานักศึกษาที่พ้น
สภาพหรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว เกินระยะเวลาตาม ๗.๑ อาจยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นกรณี
พิเศษได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
และต้องยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในกำหนดเวลาตาม ๗.๑ ด้วย 

ข้อ  ๘  การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๘.๑ นักศึกษาอาจยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เทียบโอนความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ของนัก ศึกษา เพ่ือนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ากับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ภายในสองสัปดาห์ของภาคการศึกษาแต่ละภาค 

๘.๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย แล้วแต่กรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเทียบระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสม
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งาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมลักษณะ ของนักศึกษาตามมาตรฐานของรายวิชาที่เทียบ
โอน โดยผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ S  แล้วแต่กรณี  สำหรับรายวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า B  หรือ S  หรือ P แล้วแต่กรณี สำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา แล้วนำเสนอผลการเทียบโอนให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เทียบเท่ากับรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป ให้คณะกรรมการประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๘.๓ จำนวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ และไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ขอเทียบ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ๘.๔ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา
ได้ แต่ต้องไม่นำไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ๘.๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 ข้อ  ๙  นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หากสอบผ่านและมีหน่วยกิตสะสม
ครบสามในสี่ของหลักสูตรที่กำลังศึกษา อาจยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอ
โอนรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วเทียบเข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาในสาขาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ 
ทั้งนี้ จำนวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้และนำไปคิด
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 
 สาขาที่นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาและจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยและต้องชำระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ  ๑๐  ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ คงไว้ซึ่งสิทธิในการยื่น
คำร้องตามระเบียบนี้ โดยไม่ขัดต่อกำหนดเวลาการยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียน 
ภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๖.๑, ๗.๑ และ ๘.๑ 
 ข้อ  ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัย และ
เมื่อตีความและวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(นายนิสสัย  เวชชาชวีะ) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญตรี พ.ศ. 2559 
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     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 พ.ศ.2559 
................................................ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ และนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา พ.ศ.2559 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี      พ.ศ.๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (กบ.) ใน
การประชุม  ครั้งที่  12 /2559  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2559” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 "อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “คณบดี”   หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบการบริหารงานในคณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
    “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประทศ ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา                                                      
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“สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความว่า  ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลทางการศึกษา 
 “มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ” หมายความว่า ความรู้และทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  ประเมินเป็นคะแนนหรือระดับความสามารถจากการสอบ โดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย  
หรือจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 “RMU-UET” (Rajabhat MahaSarakham University - Undergraduate English Test)
หมายความว่า การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา 
  ข้อ 4 ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชา สอบภาษาอังกฤษ และให้ยื่นผลการทดสอบให้กับ
สาขาวิชาหรือคณะ เพื่อสรุปส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ผลการสอบเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
และได้ผลสอบไม่เกิน 2  ปี ณ วันยื่นผลการสอบ ดังนี้    
         4.1 หลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่ใช่ด้านภาษาอังกฤษ  
       ๔.๑.๑ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือ 
       ๔.๑.๒ TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ 
       ๔.๑.๓ TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน   หรือ 
       ๔.๑.๔ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน หรือ 
       ๔.๑.๕ CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ 
       ๔.๑.๖ TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 400  คะแนน  หรือ 
       ๔.๑.๗ KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน  หรือ 
       ๔.๑.๘ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 
       ๔.๑.๙ CEFR ไม่ต่ำกว่า A2  หรือ   
       ๔.๑.๑๐ RMU-UET ไม่ต่ำกว่า 40 
         4.2 หลักสูตรสาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ  
       ๔.๒.๑ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 190 คะแนน  หรือ 
       ๔.๒.๒ TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน  หรือ 
       ๔.๒.๓ TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  หรือ 
       ๔.๒.๔ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.0  คะแนน  หรือ 
       ๔.๒.๕ CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  หรือ 
       ๔.๒.๖ TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน  หรือ 
       ๔.๒.๗ KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  หรือ 
       ๔.๒.๘ TOEIC ไม่ต่ำกว่า  650 คะแนน หรือ 
       ๔.๒.๙ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1  หรือ 
       ๔.๒.๑๐ RMU-UET ไม่ต่ำกว่า 60 
 การยื่นผลคะแนนสอบให้นักศึกษาสามารถยื่นได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกถึงภาคเรียนสุดท้ายของ
แผนการเรียน ตามช่วงเวลาที่ระบุในปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษายื่นคะแนนสอบที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการสอบ หรือผลคะแนนสอบให้ยื่นคำร้องพร้อมส่ง
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หลักฐานก่อนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ยื่นผลคะแนนสอบ มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (RMU-UET) เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในการรายงานผล 
 ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัย และหลักสูตรสาขาวิชา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหรืออบรม เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
(RMU-UET) ให้กับนักศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้         
ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
 ประกาศ ณ วันที่   19  ธันวาคม   พ.ศ. 2559 

                                                              
      (รองศาสตราจารย์สมชาย  วงศ์เกษม) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวจีระนัน  เสนาจักร์ 
     1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
     1.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2537 
ปริญญาโท กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 

 
     1.3 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557-2561 
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1.3.1 บทความในเอกสารวิชาการ 
   จีระนัน  เสนาจักร์. (2561). การจัดการความรู้หลังการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานักศึกษาฝึก 
  ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  มหาสารคาม. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  

5(2) กรกฎาคม-ธันวาคม : 1-12. (TCI ฐาน 2) 
จีระนัน  เสนาจักร์ และ พิชญ์ทิพา  สุวรรณศรี. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 

  ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สถิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  มหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 12(2) พฤษภาคม-สิงหาคม : 

371-378. (TCI ฐาน 1) 
     1.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  20  ปี 
 
     1.5 ประสบการณ์ในการสอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1011303 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

 
Curriculum Development for 
Mathematics 

1011307 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
              

Curriculum Development and 
Learning Management in 
Mathematics 

1011410 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา  Seminar on Mathematics Education 
1028201 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Curriculum Design and 

Development  
1028202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 

ชั้นเรียน     
Learning and Classroom 
Management 

1028203 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น Local Curriculum Development 
1000401 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม

ในสถานศึกษา 
Observation and Participation in 
School Practices 

1000402 การทดลองสอน Practicum 
1073101 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Curriculum Development and 
Learning Management Process in 
Mathematics 

1073242 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ Mathematics Teaching Behaviors 
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.  ชื่อ-นามสกุล   นายธวชัชัย  บุญทัน 
     2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
     2.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2550 
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

   
     2.3 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557-2561 

2.3.1 บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
Phumphan A., Yingratanasuk N., Boontan T., & Lampai E. (2017). An application  
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

 of mathematical model for estimating Evapotranspiration. The 7th National 
 Conference on Water Resources Engineering, the 4th EIT International  
Conference on Water Resources Engineering and the 9th AUN/SEED-Net  
Regional Conference on Environmental Engineering, January 23-24, The Zign  
Hotel, Pattaya : 279-284. 

     2.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  7  ปี 
     2.5 ประสบการณ์ในการสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
2017111 แคลคูลัส 1 Calculus 1 
2017112 แคลคูลัส 2 Calculus 2 
2017365 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข Numerical Analysis 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.  ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพิชญ์ทิพา  สุวรรณศรี 
     3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
     3.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2546 

ปริญญาโท ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2554 
 

  

     3.3 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557-2561 
 3.3.1 บทความในเอกสารวิชาการ 
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

 จีระนัน  เสนาจักร์ และ พิชญ์ทิพา  สุวรรณศรี. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
 ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สถิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 มหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 12(2) พฤษภาคม-สิงหาคม :  
 371-378. (TCI ฐาน 1)  

     3.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  7  ปี  
     3.5 ประสบการณ์ในการสอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1400003 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพ่ือ

การตัดสินใจ 
Mathematics and Applied Statistics 
for Decision Making 

1409906 ความคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

Creative Thinking and Problems 
Solving in Daily Life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.  ชื่อ-นามสกุล   นายอัครพงศ์ วงศ์พัฒน์ 
     4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
     4.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและ

โภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 

ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
  

     4.3 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557-2561 
4.3.1 บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 

   Wongsinlatam W., Pimpila K., Wongphat A. & Buchitchon S. (2016). A Mixed Integer  
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

Linear Programming for Maximizing Effectiveness of Case Assignment in  
Court of Justice Using Metaheuristic Optimization. International Journal of  
Mathematical and Computational Methods, Volume 1 : 415-420. (เทียบกับ  
TCI ฐาน 1) 

 
     4.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  8  ปี 
     4.5 ประสบการณ์ในการสอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
2017102 คณิตศาสตร์ 1 Mathematics 1 
2017103 คณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics 
2017104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน Fundamental of Mathematics 
2017111 แคลคูลัส 1 Calculus 1 
2017112 แคลคูลัส 2 Calculus 2 
2017365 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข Numerical Analysis 
2017372 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย Partial Differential Equations 

 
 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ชื่อ-นามสกุล   นางอัจฉริยา  พรมท้าว 

5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 5.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560 
ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2548 

 
5.3 ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2558 - 2562   

           5.3.1 ตำรา  หนังสือ  หรือเอกสารประกอบการสอน/คำสอน 
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

 

 5.3.2 บทความในเอกสารวิชาการ   
  ศุภชัย สุการะกิจ, ไพศาล  วรคำ และ อัจฉริยา  พรมท้าว. (2562). การพัฒนาโปรแกรม 

ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับคณะกรรมการสภา 
นักเรียน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 13(1) มกราคม- เมษายน : 89- 
98.  (TCI ฐาน 2) 

 
5.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา 12 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 ประสบการณ์ในการสอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1043408 การวิจัยทางการศึกษา Educational Research 
1030401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ Research for Learning Development 
1030201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Learning Measurement and Evaluation 
1072521 หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา Principles of Educational Measurement 

and Evaluation 
8072101 สถิติสำหรับการวิจัย Statistics for Research 
1042104 การวัดและประเมินผลการศึกษา Measurement and Educational Evaluation   
1200006 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน Human Behavior and Self Development  
8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา Research Methodology in Education 
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1044503 การวิจัยเบื้องต้นในชั้นเรียน Introduction to Classroom Research 
1072648 การวิจัยในการเรียนการสอน Research for Education 
1000501 สังเกตและทดลองสอน Observation and Practicum 
1030302 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

ทางการศึกษา 
Application Program for Statistics and 
Education Research 

1039208 สถิติศาสตร์ทางการจัดการกีฬา Statistics in sports management 
1072502 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ 
Educational Research for Learning 
Development 

1000601 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 Internship 1 
1072643 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

ขั้นสูง 
Advanced Research Methodology in 
Behavior Sciences 

1030302 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
ทางการศึกษา 

Application Program for Statistics and 
Education Research 

1000602 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 Internship 2 
1099101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ

จิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

1.  ชื่อ-นามสกุล   นายไพศาล  เอกะกุล 
     1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาการศึกษา) 
     1.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ มหาสารคาม 
2527 

ปริญญาโท ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532 
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

     1.3 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557-2561  
 1.3.1 บทความในเอกสารวิชาการ 
   Santiboon T. & Ekakul P. (2017). Appropriating Characteristics of the 

21st Century Teachers to Transform the Thailand 4.0 Policies.  
European Journal of Education Studies, Volume 3, Issue 5 : 648-671.  
(เทียบกับ TCI ฐาน 1) 

  
     1.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  26  ปี 
     1.5 ประสบการณ์ในการสอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1030201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Learning Measurement and 

Evaluation  
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
  

ภาคผนวก จ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

  

 

 



   

 

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม        มคอ. 2 126

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี  
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  (คณะครุศาสตร์)  

 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาท
หน้าท่ีของความเป็นพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจติอาสา จติสาธารณะ และเกดิ

ทักษะในฟังและการพูดภาษาอังกฤษและการ
ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ การ
คิดเชิงเหตผุล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และสูบ่ทบาทของครูมืออาชีพ และมีทักษะการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้นำในการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์พระราชา และนำ

นโยบายสู่การพัฒนาผู้เรยีน ท้องถิ่น และชุมชน
มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ มีสุนทรียะ และ

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ 

 

- 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
ย่อย 

สมรรถนะ
หลักที่ 1 
ทักษะการ
ฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 2 

สมรรถนะรอง
ที ่1.1 
overall 
listening      
comprehens
ion  
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที ่2.1 

สมรรถนะ
ย่อยที ่
1.1.1 
สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีผู้
พูด พูดเพื่อ
ตอบสนอง 
ความต้องการ
ทันที ในกรณี
ที่ผู้พูดพูด
อย่างช้า ๆ 
และชัดเจน 
สมรรถนะ
ย่อยที ่2.1.1 

สมรรถนะหลกั
ที่ 1 
ทักษะการฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ที ่1.1 
overall 
listening 
comprehens
ion  
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะย่อย
ที ่1.1.2 
สามารถเข้าใจ 
ประเด็นหลัก 
คำพูดหรือ
ถ้อยคำที่เป็น
มาตรฐาน 
เกี่ยวกับ
เรื่องราว 
ในชีวิตประจำ 
วันท่ีคุ้นเคย 
อาจจะ 
ขอฟังซ้ำเพื่อ
ความชัดเจน

สมรรถนะ
หลักที่ 10 
มีความรู้ และ
ความเข้าใจ
การสร้างเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
รองท่ี 10.1 
มีความ 
สามารถใน
การอภิปราย
และสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับสุข
ภาวะได้แก่  
ทางร่างกาย 
จิตใจ  ปัญญา 
และสังคม 
รวมทั้ง 4 กล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



   

 

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม        มคอ. 2 127

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ทักษะการ
พูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที ่2.2 
Spoken 
Production 
 
สมรรถนะ
รองท่ี 5.1  รู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความ

สามารถ
สนทนา 
กับเพื่อน 
ถาม-ตอบ 
คำถามง่าย ๆ 
เกี่ยวกับ 
หัวข้อท่ี
คุ้นเคย  
สมรรถนะ 
ย่อยที ่2.1.2 
สามารถถาม
และตอบ
คำถามง่าย ๆ 
เกี่ยวกับ
เหตุการณ ์
ในอดีต  
สมรรถนะ
ย่อยที ่2.2.1 
สามารถ
บรรยายถึง
สถานท่ีที่ชอบ  
สมรรถนะ
ย่อยที่ 5.1.1 
รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ
รองท่ี 1.1.3 
สามารถ
เข้าใจข้อมูล
ในชีวิตประจำ 
วันการศึกษา 
บทสนทนา 
รายการ
โทรทัศน์แยก
ประเด็นการ
อภิปรายที่
คุ้นเคยและ
ชัดเจน  
สมรรถนะ
ย่อยที่ 1.1.4 
สามารถ
เข้าใจคำ
บรรยายหรือ
พูดคุยใน
สาขาวิชาของ
ตัวเองข้อมูล
ในประกาศ
และข้อความ
ที่เป็น
ข้อเท็จจริงที่
บันทึกไว้เมื่อ
ผู้พูดพูดด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 11 มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การสร้างเสริม
และดูแลสุข
ภาวะในการ
จัดการเรียนรู ้
สมรรถนะ
หลักที่ 12 มี
ความพร้อมใน
การสร้างเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ ในด้าน
ที่สำคัญ 

ยุทธ์ ในการ
จัดการ ได้แก่ 
การสร้าง
เสรมิสุขภาวะ 
การป้องกัน
โรคและภัย
สุขภาพ  การ
ดูแลรักษา 
และการฟื้นฟู
สุขภาวะ 
สมรรถนะรอง
ที่ 11.1 มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม 
ด้านสุขภาวะ 
4 มิติ ใน
สถานศึกษา
และชุมชน 
สมรรถนะรอง
ที่ 12.1 มี
ความพร้อมใน
การป้องกัน
และเข้าถึง
บริการ
เกี่ยวกับโรค

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม        มคอ. 2 128

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 5 
เคารพ
ศักดิ์ศรี
ความเป็น
มนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นมนุษย์ 
ยอมรับความ
แตกต่าง โดย
ไม่รังเกยีจ 
กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง 
เพศ         
ความคิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชาติกำเนิด 
ร่างกาย 
สถานภาพ       
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
และความ
เสมอภาค 
สมรรถนะ
รองท่ี 5.2 
แสดงออกถึง
ความเคารพ
และยอมรับ
ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ 
ยอมรับความ
แตกต่าง โดย
ไม่รังเกยีจ 

ยอมรับความ
แตกต่างของ
บุคคล 
สมรรถนะ
ย่อยที ่
5.1.2 รู้และ
เข้าใจ
เกี่ยวกับความ
เสมอภาค
และความเท่า
เทียม 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ย่อยที ่5.2.1
แสดงออกถึง
ความเคารพ
และยอมรับ
ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
ยอมรับความ
แตกต่างของ
บุคคล 

 
 
 
สมรรถนะหลกั
ที่ 2 ทักษะ
การพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สมรรถนะรอง
ที ่2.1 
Spoken 
Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาที่
มาตรฐาน
และชัดเจน 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.1.3 
สามารถเริม่
สนทนา 
ดำเนินการ
สนทนา 
และจบการ
สนทนา 
ง่าย ๆ ใน
หัวข้อท่ี 
คุ้นเคยหรือ
สนใจ 
สมรรถนะ
รองท่ี 2.1.4 
สามารถ
แสดงออก 
และโต้ตอบ
ต่อ 
ความรูส้ึก 
และทัศนคต ิ
เช่น ความ
ประหลาดใจ 
ความสุข 
ความเศรา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 13 มี
ความรู้ และ
ความเข้าใจ
ในความ 
สำคัญของ
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 

และภยั
สุขภาพท่ี
สำคัญของเด็ก
และเยาวชน 
โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การ
ท้องไม่พร้อม 
ยาเสพตดิ 
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
และเอดส์ 
สภาวะอ้วน 
และ
สุขภาพจิต 
สมรรถนะ
รองท่ี 13.1 
อภิปราย/
อธิบายและ
สรุปความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความสำคญั
ของกีฬาและ 
นันทนาการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 
13.1.1 
อภิปราย/
อธิบายและ
สรุปความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความสำคญั 
ทฤษฎี 
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง 
เพศ ความ
คิดเห็น 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชาติกำเนิด 
ร่างกาย 
สถานภาพ       
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
และความ
เสมอภาค 
สมรรถนะ
รองท่ี 5.3 รู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
ขันติธรรมคือ
อดทนและ
ยอมรับความ
แตกต่างใน
ความเป็น
มนุษย์  
สมรรถนะ
รองท่ี 5.4 
ปฏิบัติตาม
หลักขันติ

สมรรถนะ
ย่อยที่ 5.2.2 
แสดงออกถึง
ความเคารพ
และยอมรับ
ความเสมอ
ภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสนใจ 
และไม่สนใจ 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.1.5 
สนทนาหัวข้อ
ที่คุ้นเคยหรือ
ที่สนใจ และ
อภิปราย
แสดงความ
คิดเห็น
ตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น 
ทัศนคติ และ
ความรูส้ึก 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.1.6 
ให้คำแนะนำ 
และให้เหตุผล
สนับสนุน 
สมรรถนะ
รองท่ี 2.1.7 
ร้องทุกข์จาก
ปัญหาที่เกิด
จากร้านค้า
หรือโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 14 มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการใน
การจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ี 14.1 
มีความ 
สามารถใน
การออกแบบ
และจัด
กิจกรรมกีฬา
และ 
นันทนาการ
ในสถาน 
ศึกษาและ
ชุมชน  

และ  
นันทนาการ 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 
13.1.2 
อภิปราย/
อธิบายและ
สรุป 
ความหมาย 
พร้อม
ยกตัวอย่าง ”
การมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา” 
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย) 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 6 
เคารพสิทธิ 
เสรภีาพ 
และการ
อยู่ร่วมกัน
ใน
สังคมไทย
และ
ประชาคม
โลกอย่าง
สันต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมคือ 
อดทนและ
ยอมรับความ
แตกต่างใน
ความเป็น
มนุษย ์
สมรรถนะ 
รองท่ี 6.1  
รู้และเข้าใจ
ในสิทธิ และ
เสรภีาพของ
ตนเอง และ
ผู้อื่น สิทธิ
ชุมชน และ
การอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทย
และ
ประชาคม
โลกอย่างสันต ิ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ย่อยที ่
6.1.1 รู้และ
เข้าใจในสิทธิ 
ด้านการรู้
สิทธิ การใช้
สิทธิ การ
รักษาสิทธิ 
ของตนเอง 
ผู้อื่น ชุมชน 
และการอยู่
ร่วมกันใน
สังคมอย่าง
สันต ิ
สมรรถนะ
ย่อยที่ 6.1.2 
รู้และเข้าใจ
ในเสรีภาพ
ของตนเองใน
การ
แสดงออกท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ที ่2.2 
Spoken 
Production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.2.4 
สามารถ
บรรยาย 
เรื่องที่คุ้นเคย
ตามความ
สนใจ 
อย่าง
หลากหลาย 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.2.5 
สามารถเล่า
รายละเอียด 
เกี่ยวกับ
ประสบการณ ์
ความรูส้ึก
ของตนเอง 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.2.6 
บรรยาย
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดย
บังเอิญหรือ
อุบัติเหตุ ได้
อย่างชัดเจน
ตรงประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 17 มี
ทักษะในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ที ่14.2 มี
ความสามารถ
ในการปรับใช้ 
”การมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา” 
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรอง
ที ่17.1 มี
ทักษะในการ
ขับร้องเพลง 
สมรรถนะ
รองท่ี 
17.2 มีทักษะ
ในการเล่น
เครื่องดนตรีที่
ใช้ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ 
สมรรถนะ
รองท่ี 
17.3 รู้และ
เข้าใจในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ 
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สมรรถนะ
หลักที่ 7
เคารพกฎ 
กติกาของ

 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ 
รองท่ี 6.2 
ยอมรับและ
ปกป้องสิทธิ 
และเสรภีาพ
ของตนเอง 
ผู้อื่น และสิทธิ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ 
รองท่ี 7.1 
 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎ 
กติกาของ

ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ 
กฎหมาย 
และเป็นการ
ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น 
สมรรถนะ
ย่อยที ่6.2.1 
แสดงออกถึง
การยอมรับ
สิทธิและ
เสรภีาพของ
ตนเอง ผู้อื่น 
และสิทธิ
ชุมชน 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 6.2.2 
แสดงออกถึง
การปกป้อง
สิทธิของ
ตนเอง ผู้อื่น 
และชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ที่ 3 ทักษะ
การอ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที ่3.1 
overall 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.2.7 
แสดง
ความรูส้ึก
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ของตนเอง
และอธิบาย
ความรูส้ึกได ้
สมรรถนะ
รองท่ี 2.2.8 
โต้แย้งอย่างมี
เหตุผล 
สมรรถนะ
รองท่ี 2.2.9 
นำเสนอ
ผลงานและ
ตอบคำถาม
ได ้
สมรรถนะ
รองท่ี 2.2.10 
สรุปข้อมลู
เรื่องใกล้ตัว
และนำเสนอ
ต่อคนอ่ืนได ้
สมรรถนะ
ย่อยที่ 3.1.2 

สมรรถนะ
หลักที่ 18 มี
ทักษะในการ
แสดง
นาฏศิลป ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 19 มี
ทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้
ศิลปะส่งเสริม
พัฒนาและ
การเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 
 

สมรรถนะรอง
ที ่18.1 รู้และ
เข้าใจในท่ารำ
วงในเพลง
มาตรฐาน 
สมรรถนะรอง
ที ่18.2 มี
ทักษะในการ
ปฏิบัติเพลงรำ
วงมาตรฐาน 
สมรรถนะรอง
ที่ 18.3 รู้และ
เข้าใจในการ
จัดการแสดง 
สมรรถนะรอง
ที่ 18.4 มี
ทักษะในการ
จัดการแสดง 
สมรรถนะรอง
ที ่19.1 รู้และ
เข้าใจในหลัก
ทาง
สุนทรียศาสตร์
ในงาน
ทัศนศิลป ์
สมรรถนะ
รองท่ี 19.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ย่อยที่19.2.1 
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สังคมและ
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 9  
มีจิตอาสา 
และจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 

สังคม 
ข้อบัญญัติ 
และกฎหมาย 
สมรรถนะ 
รองท่ี 7.2 
ปฏิบัติตาม
กฎ กติกาของ
สังคม และ
ข้อบัญญัติ 
ชุมชนและ
สังคมของ
ตนเอง 
สมรรถนะ 
รองท่ี 7.3 
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
สมรรถนะ
รองท่ี 9.1   
รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการมี
จิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
สมรรถนะ
รองท่ี 9.2 
ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึง
การมีจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ย่อยที ่
9.1.1 รู้และ
เข้าใจเกี่ยว 
กับจิตอาสา 
 
สมรรถนะ
ย่อยที ่
9.1.2 รู้และ
เข้าใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reading 
comprehens
ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถ
เข้าใจ
ประเด็นหลัก
ข้อเท็จจริง
ต่าง ๆในเรื่อง
ความสนใจ 
ส่วนตัว หรือ
ความ 
สนใจใน
วิชาชีพได้ 
อย่างดี
พอที่จะพูด 
เกี่ยวกับ 
เรื่องเหล่านี้
ได ้
ในภายหลัง 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 3.1.4 
สามารถอ่าน
เร็ว ๆ 
แล้วระบุ
ข้อมูลจากสื่อ
ชนิดต่างๆ 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 3.1.5 
สามารถอ่าน
เรื่องราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 20
อธิบายแนวคิด 
และหลักการ

สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ี19.3
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
หลักการจดั
องค์ประกอบ
ศิลป ์
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
รองท่ี 
20.1 ศึกษา
แนวคิด และ
หลักการของ

รู้และเข้าใจ
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
สมรรถนะ
ย่อยที่19.2.2 
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
หลักการทาง
ทัศนธาตุ 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 19.3.1 
รู้และเข้าใจ
หลักการจดั
องค์ประกอบ
ศิลป ์
สมรรถนะ
ย่อยที่ 19.3.2
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
หลักการจดั
องค์ประกอบ
ศิลป ์
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โดยการ
ช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่
หวัง
ผลตอบแทน 
สมรรถนะ
รองท่ี 9.3   
มีความ 
สามารถที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อ
แสดงออกถึง
การมีจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 9.3.1 
ปกป้อง  
คุ้มครอง ดูแล
ประโยชน์ 
และความ
เป็นธรรมของ
สังคม 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 9.3.2 
ติดตาม และ
ตรวจสอบ
การทำงาน
ของ
หน่วยงานรัฐ 
เอกชน และ
ประชาสังคม 
ทั้งในระดับ
ชุมชน 
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ที่ 4 
ทักษะการ
เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที ่4.2 
Written  
Production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวนิยาย
ง่ายๆ ท่ีมี
โครงสร้างที่
ชัดเจน เข้าใจ
ประเด็น
สำคัญใน
จดหมาย
ทางการสั้น ๆ 
ที่เขียนไว้โดย
ใช้
พจนานุกรม 
ได้บ้าง 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 4.2.1 
สามารถเขียน
ข้อความสั้น 
ๆ เข้าใจง่าย 
ในหัวข้อท่ี
คุ้นเคย 
เช่น 
ประสบการณ ์
หรือ
เหตุการณ์  
การเดินทาง 
และการ
บรรยาย
ความรูส้ึก 

ของโครงการ
อันเนื่อง 
มาจาก
พระราชดำร ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 21 
ประยุกต์ใช้
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวัน
ได ้
สมรรถนะ
หลักที่ 22

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมรรถนะ
รองท่ี 20.2
อธิบาย
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมรรถนะรอง
ที่ 21.1 ศึกษา
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที่ 22.1 รู้ 
เข้าใจ และ
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สังคม และ
ประเทศ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 15
อธิบายแนวคิด
ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที ่15.1 ศึกษา
แนวคิด ของ

สมรรถนะ
ย่อยที่ 4.2.2 
สามารถเขียน
และรายงาน
เกี่ยวกับ
หัวข้อท่ี
คุ้นเคย ให้น่า
ติดตาม มีการ
เปรียบเทยีบ 
แสดงความ
คิดเห็นท่ี
แตกต่างกัน 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 4.2.4 
เขียนบรรยาย
ประสบการณ์ 
ความใฝ่ฝัน 
ความรูส้ึก  
ทางจดหมาย
รูปแบบ
มาตรฐาน 
และจดหมาย
อิเล็กทรอ 
นิกส ์
สมรรถนะ
ย่อยที1่5.1.1 
บอกแนวคิด 

สามารถ
วิเคราะห์ 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงานและ
โครงการ ลงสู่
การปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบาย
ความหมาย 
ที่มา การ
จัดทำ การใช้
และการ
ติดตาม
ประเมินผล 
นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและ
โครงการ การ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
สมรรถนะรอง
ที่ 22.2 
สามารถ
วิเคราะห์
แผนงานและ
โครงการ ด้าน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ท้องถิ่นใน
ระดับชาติ 
กระทรวง 
จังหวัด และ
สถานศึกษา 
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และแนวคิด
ของทักษะ 
5Cs ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
หลักที่ 16 
พัฒนาทักษะที่
สำคัญตาม

ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที ่15.2 ศึกษา
แนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
ประจำวันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที่ 16.1 

ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
ได ้
สมรรถนะ
ย่อยที1่5.1.2 
ยกตัวอย่าง
การนำทักษะ
ในศตวรรษที่ 
21 ไปใช้ใน
ชีวิต 
ประจำวันได ้
สมรรถนะ
ย่อยที่ 
15.2.1 บอก
แนวคิด ของ
แนวคิดของ
ทักษะ 5Cs 
ได ้
สมรรถนะ
ย่อยที่ 
15.2.2
ยกตัวอย่าง
การนำทักษะ 
5Cs ไปใช้ใน
ชีวิต 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรอง
ที่ 22.3
สามารถจัดทำ
แผนงานและ
โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษา
และชุมชน 
แบบมี
ส่วนรวมให้
สอดคล้องกับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
สมรรถนะรอง
ที่ 22.4
สามารถ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนงานและ
โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษา
และชุมชน 
สมรรถนะรอง
ที่ 22.5
สามารถจัดทำ
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แนวคิดทฤษฎี
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
และทักษะ5Cs 
เพื่อการ
ดำเนินชีวิต
และการ
ทำงานอย่างมี
คุณภาพ 

เรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะที่
สำคัญตาม
แนวคิดทฤษฎี
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
และทักษะ 
5Cs 
 

16.1.1 
บูรณาการ
การนำ
แนวคิดจาก
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษที่ 
21 และ
ทักษะ 5Cs 
มาพัฒนา
ประยุกต์ใช้
กับตนเองเพื่อ
การดำเนิน
ชีวิต และการ
ทำงานอย่างมี
คุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ที่ 23 ทักษะ
การฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผล
พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา
ปรับปรุง
แผนงานและ
โครงการ
พัฒนา
สถานศึกษา
และชุมชน 
สมรรถนะรอง
ที ่23.1 
overall 
listening 
comprehens
ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 
23.1.1
สามารถ
เข้าใจ
ประเด็น
สำคัญจาก
การพูดที่
ซับซ้อนใน
หัวข้อท่ีเป็น
รูปธรรมและ
นามธรรมซึ่ง
ใช้ภาษา
มาตรฐาน ใน
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

 
 
 
สมรรถนะหลกั
ที่ 24 ทักษะ
การพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สมรรถนะรอง
ที่ 24.1 

Spoken 
Interaction 
สมรรถนะรอง
ที่ 24.2 
Spoken 
Production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
ความเร็วปกต ิ
 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 
24.1.1 
สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์
กับเจ้าของ
ภาษาอย่าง
ราบรื่นและ
เป็นธรรมชาติ
และมสี่วน
ร่วมอย่างมาก
ในการ
อภิปรายใน
บริบทท่ี
คุ้นเคย 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 
24.2.1 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
และมี
ประสิทธิภาพ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ที่ 25 ทักษะ
การอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกั
ที่ 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที่ 25.1 
overall 
reading 
comprehens
ion 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรอง
ที่ 26.1 
Written  
Production 

ในการ
สนทนา
ต่อเนื่องใน
หัวข้อท่ี
หลากหลาย 
โดย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
แสดงความ
คิดเห็นตา่ง 
สัมพันธ์กัน
อย่างชัดเจน 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 
25.1.1 
สามารถอ่าน
แบบพ่ึงพา
ตนเองได้
อย่างมาก 
เลือกใช้
พจนานุกรม
และแหล่ง
อ้างอิงอื่น ๆ 
เมื่อจำเป็น 
สมรรถนะ
ย่อยที่ 26.1.1 
สามารถเขียน
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ทักษะการ
เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานขนาดยาว
เกี่ยวกับ
ประเด็นที่
กำลังไดร้ับ
ความสนใจ 
แม้ว่าอาจ
บรรยายแนวท่ี
ซับซ้อนใน
รูปแบบที่ง่าย
เกินกว่าที่เป็น
จริงและ
สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาด
ของตนเองใน
ระหว่างเขียน
งานดังกล่าวได ้

รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ 
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 

1. ทักษะการพูด
และการฟัง
ภาษาอังกฤษ   
2. ภาษาไทยเพื่อ 
การสื่อสาร 

1. พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

1. การใช้
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร   
2. การคิดเชิงเหตผุล 
 

1. ทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ  
2. การสร้างเสรมิและ
ดูแลสุขภาวะ 

1. ศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. สุนทรียะ 

- - 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรเดิม) (5 ปี) 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(4 ปี) 

หน่วยกิต หมายเหตุ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

  
โครงสร้างหลักสูตร 

  

เปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง
รายวิชา  
หน่วยกิต  
กลุ่มวิชา  

เพ่ิม-ลดรายวิชา 
รหัสและ
คำอธิบาย
รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
ไม่น้อยกว่า 

33 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
ไม่น้อยกว่า 

30 

      -กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

9       -กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

12 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

9 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 

9 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ           
ไม่น้อยกว่า 

128 (2) หมวดวิชาเฉพาะ           
ไม่น้อยกว่า 

101 

(2.1) กลุ่มวิชาชีพครู        48 (2.1) กลุ่มวิชาชีพครู     40 

(2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 34 (2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 28 
(2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 2 - - 

(2.1.3) วิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

12 (2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

12 

(2.2) กลุ่มวิชาเอก 80 (2.2) กลุ่มวิชาเอก 61 

(2.2.1) วิชาเอกบังคับ 48 (2.2.1) วิชาเอกบังคับ 40 

(2.2.2) วิชาเอกเลือก         
ไม่น้อยกว่า 

21 (2.2.2) วิชาเอกเลือก         
ไม่น้อยกว่า 

21 

(2.2.3) วิชาการสอน
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 

6 - - 

(2.2.4) เลือกวิชาเอกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม  
ไม่น้อยกว่า 

5 - - 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
                      

6 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
                      

6  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

167 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

137  
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรเดิม) (5 ปี) 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(4 ปี) 

หน่วยกิต หมายเหตุ 

1027101 ความเป็นคร ู
     สภาพงานครู คุณลักษณะและ    
มาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจติ
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การ
จัดการความรู้เกีย่วกับวิชาชีพครู 
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ใช้ความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนคดิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรคส์ิง่
ใหม่ๆ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิสมัพันธ์ระหว่างครู
กับผู้เรยีนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน มจีิตวิญญาณความ
เป็นครู หลักธรรมาภิบาล และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภา
กำหนด ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี 
มีจิตสำนึกสาธารณะและเสยีสละให้
สังคม ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

3(2-2-5) 1099101 คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณและจิตวญิญาณความ
เป็นคร ู
     ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจติวิญญาณความ
เป็นครู  เป็นแบบอย่างท่ีดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนใหเ้ป็นที่
เคารพศรัทธาของผูเ้รียนและสมาชิก
ในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับครู จิตวญิญาณความเป็นครู 
กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การ
พัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏบิัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ด ี 
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
ช่ือ คำอธิบาย

รายวิชาและรวม
รายวิชา 

1027102 ปรัชญาการศึกษา  
     ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม แนวคดิและกลวธิี
การจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ประยุกต์ใช้ปรัชญา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห์
เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรเดิม) (5 ปี) 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(4 ปี) 

หน่วยกิต หมายเหตุ 

1013101 ภาษาและวัฒนธรรม
สำหรับคร ู
     ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อ
การเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการ
ฟัง การพูด  การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อความหมายอยา่งถูกต้อง การ
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันต ิ  

 

3(3-0-6) 1099102  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
    ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ในการจดัการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบรบิท
และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผูเ้รียนที่มคีวามต้องการ
จำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู 
หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึก
ปฏิบัติการฟัง การพดู การอ่าน การ
เขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อ
ความหมายในการจัดการเรียนรู้และ
การสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพดู  
การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการ
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันต ิ

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
ช่ือ หน่วยกิต 

คำอธิบายรายวิชา
และแยกรายวิชา 

1031301 จิตวิทยาสำหรับคร ู
     จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
คำปรึกษา การให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ปฏิบัติการใช้จิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนให้เตม็ศักยภาพ 

3(2-2-5) 1099103  จิตวิทยาสำหรับคร ู
     วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์
และออกแบบบริหารจดัการ
พฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะ
สมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผูเ้รยีน
ตามช่วงวัยและความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ    การศึกษารายกรณี การ

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
และคำอธิบาย

รายวิชา 
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรเดิม) (5 ปี) 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(4 ปี) 

หน่วยกิต หมายเหตุ 

สะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบ
ดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมัน่
พัฒนาผู้เรียนด้วยจติวิญญาณความ
เป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบ  
ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีน การสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคดิ
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูทีด่ี  มีความ
รอบรู้ ทนัสมยั และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1028201 การออกแบบและพัฒนา
หลักสตูร 
     หลักการ แนวคิดในการจัดทำ
หลักสตูร   การนำหลักสตูรไปใช้ 
การพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติการ
วิเคราะหห์ลักสูตรและจัดทำ
หลักสตูร ประเมินหลักสูตร และนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสตูร 

3(2-2-5) 1099104  การพัฒนาหลักสูตร   
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสตูรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษาและชุมชน นำหลักสตูร
ไปใช้ และประเมินหลักสตูร โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสตูร วิวัฒนาการของหลักสูตร 
ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา
หลักสตูร พ้ืนฐานการพัฒนา
หลักสตูรทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และทีเ่กี่ยวข้อง หลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา การนำ
หลักสตูรไปใช้ การประเมินหลักสตูร 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสตูร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
และคำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรเดิม) (5 ปี) 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(4 ปี) 

หน่วยกิต หมายเหตุ 

1029301 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
     หลักการ แนวคิด การออกแบบ 
การประยุกต์ใช้ และการประเมินสือ่ 
นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร ปฏิบตัิการ
ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารได ้

3(2-2-5) 1099203 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การออกแบบการจัดการเรียนรูต้าม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีปัญญารู้คดิและมี
ความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผูเ้รียนที่มคีวาม
ต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะหห์ลักการ แนวคิด ทฤษฎทีี่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู้ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง จรรยาบรรณใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  เพื่อให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไมล่ะเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูทีด่ี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
และคำอธิบาย

รายวิชา 

1028202 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน 
     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัทำแผนการเรยีนรู้ 
การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรยีนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้เพื่อใหผู้้เรยีนรู้จกั

3(2-2-5) 1099201 วิทยาการจัดการเรียนรู ้ 
     วางแผนและจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาตสิาขาวิชาเอกท่ีสามารถ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีปัญญารู้คดิและมี
ความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เอาใจใส่ และยอมรับความแตกตา่ง
ของผู้เรียนแตล่ะบุคคล จดักิจกรรม

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
คำอธิบายรายวิชา
และแยกรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรเดิม) (5 ปี) 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(4 ปี) 

หน่วยกิต หมายเหตุ 

คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรคแ์ละ
แก้ปัญหาได้ การบรูณาการการ
เรียนรู้แบบเรยีนรวม การจัดการชั้น
เรียน การพัฒนาศูนย์  การเรยีนใน
สถานศึกษา ปฏิบัติการจดัทำ
แผนการเรียนรู้และนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิผลจริง สร้าง
บรรยากาศการจดัการช้ันเรียนให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู ้

และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสตูร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการ
เรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
การเรยีนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21  การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณา
การ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา การบรูณาการสือ่
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  
สื่อเทคโนโลยดีิจิทัล การศึกษาเรยีน
รวม การชี้แนะผู้เรยีน  การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ การ
ปฏิบัติการสอนแบบจลุภาค การ
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 

1030201 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้
     หลักการ แนวคิด และแนว
ปฏิบัติในการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ปฏิบัติการวัดและ
การประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 
และสามารถนำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนา 
ผู้เรยีนได ้

3(2-2-5) 1099202 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้
     วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผูเ้รียนที่มคีวาม
ต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผล 
การประเมินเพื่อพัฒนาการของ
ผู้เรยีนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
และคำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรเดิม) (5 ปี) 

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(4 ปี) 

หน่วยกิต หมายเหตุ 

ประเมินผล การประเมินตามสภาพ
จริง การออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล การให้
ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสรมิการเรียนรู้
ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
สามารถวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูทีด่ี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

1027303 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัการคณุภาพ
การศึกษา การประกันคณุภาพ
การศึกษา จัดการคุณภาพการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถดำเนินการจัดกจิกรรม
ประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด ้

3(2-2-5) 1099204  การบริหารการศึกษา
และการประกันคณุภาพการศึกษา 
      วิเคราะห์บริบท นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนงานและ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา การประกันคณุภาพ
การศึกษา และแนวคดิปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันใหผู้้เรยีน การจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทของ
การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกตอ้ง
ต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มี
งานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
และคำอธิบาย

รายวิชา 
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สังคมทันสมยั และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

1028203 การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

2(1-2-3) -  ตัดออก 

1030401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติใน
การวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ปฏิบตัิการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรยีน 

3(2-2-5) 1099301  การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้
      วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผูเ้รียนที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะหส์ภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของผู้เรยีนใน
ช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน 
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวจิัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผูเ้รียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูทีด่ี      
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
และคำอธิบาย

รายวิชา 

  1099403 ครุนิพนธ์ 1(50) เพิ่มวิชาเอกบังคับ 
1000401 การศึกษาสังเกตและการ
มีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

2(0-2-1)   ตัดออก 

1000402 การทดลองสอน  2(0-2-1)   ตัดออก 
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1010166 ภาษาไทยสำหรับครู
   

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1014102 เพศศึกษารอบด้าน 3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1019101 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษา   

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1023301 การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู ้

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1023302 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสำหรับคร ู

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1026301 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1027401 การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1027402 สัมมนาปัญหาและ
แนวโน้มการศึกษา 

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1014306 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญขั้นความรูเ้บื้องต้น 

2(1-2-3)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1028301 ทักษะสำหรับครู
วิทยาศาสตร ์

2(1-2-3)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1029302 การผลิตและนำเสนอ
มัลตมิีเดยีเพื่อการศึกษา 

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1030302 โปรแกรมประยุกตด์้าน
สถิติและวิจัยการศึกษา 

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

1031102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและ
การปรับตัว 

3(2-2-5)   ตัดวิชาชีพครูเลือก
ออก 

  1099205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 1   
 

1(50) เพิ่มรายวิชาปฏบิัติ
สอนใน

สถานศึกษา 
  1099302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

ระหว่างเรยีน 2  
1(50) เพิ่มรายวิชาปฏบิัติ

สอนใน
สถานศึกษา 

1000503 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1  

6(300) 1099401 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

5(250) เปลี่ยนแปลงรหสั 
ช่ือ คำอธิบาย
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     ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและ
ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  ทำการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

      ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝรู่้และ
มีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน โดยการออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้ที่สรา้งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้และทักษะการคดิ
ของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบ
สื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล 
รายงานผลการพัฒนาผู้เรยีน การ
ปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษา เขา้
ร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่าน
กระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน 
และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกตใ์ช้
ในการพัฒนาตนเองใหเ้ป็นครูทีด่ี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

รายวิชาและหน่วย
กิต 

1000504 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2  
    ปฏิบัติงานการจัดการเรยีนรู้ใน
สาขาวิชาเอก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษา ทำการประเมิน ปรับปรุง 
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา 

6(300) 1099402 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 
      ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและจรยิธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนมี
ความสุขเกดิกรระบวนการคดิขั้นสงู

5(250) เปลี่ยนแปลงรหสั 
ช่ือ คำอธิบาย

รายวิชาและหน่วย
กิต 
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  และนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดย
ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขา้ 
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้เกดิ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลบั 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

2017111 แคลคูลัส  1 
     ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และ
ค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
หนึ่งตัวแปร ฟังก์ชันท่ีนิยามโดย
ปริยาย และฟังก์ชันอดิสัย การ
อินทิเกรตและเทคนิคการอินทิเกรต  
การประยุกต์อนุพันธ์และการ
ประยุกต์อินทิกรัล  อินทิกรัลไมต่รง
แบบ 

3(3-0-6) 2017113 แคลคูลัส 1  
    ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ 
หลักเกณฑ์ของโลปติาล ปริพันธ์ 
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา คำอธิบาย
รายวิชา และ
หน่วยกิต 
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2017112 แคลคูลัส  2  
     ลำดับและอนุกรมของจำนวน
จริง อนุกรมกำลัง ปรภิูมสิามมติิ 
ฟังก์ชันของหลายตัวแปร ลิมติและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองช้ัน 
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 

3(3-0-6) 2017114 แคลคูลัส 2  
    ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ 
การทดสอบการลูเ่ข้า อนุกรมกำลงั 
ปริพันธ์สองช้ัน อนุพันธ์ย่อย สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
คำอธิบายรายวิชา
และหน่วยกิต 

 

2017121 หลักการคณติศาสตร ์
    ตรรกศาสตร์และวิธีการพสิูจน์ 
การพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องกับ
เซตความสัมพันธ์ฟังก์ชันและระบบ
จำนวนจริง 

3(3-0-6) 2017124 หลักการทางคณิตศาสตร ์
     ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและ
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
ตรรกศาสตร์ และระเบียบวิธีพิสูจน์
และการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับจำนวน เซต ความสมัพันธ์ 
ฟังก์ชัน เพื่อประยุกต์ใช้การพิสูจน์
ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ขั้น
ต่อไป 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงช่ือ 
รหัส คำอธิบาย
รายวิชา และ
หน่วยกิต 

 

2017122 ระบบจำนวน 
     การสร้างระบบจำนวน จำนวน
ธรรมชาติ จำนวนเต็ม สมบัตติ่าง ๆ 
ของจำนวนเต็มจำนวน 
ตรรกยะ  จำนวนจริง จำนวน
เชิงซ้อน 

3(3-0-6) 2017125 ระบบจำนวน 
    ศึกษาที่มา สมบัติ และทฤษฎบีท
เกี่ยวกับจำนวนธรรมชาติ จำนวน
เต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรก
ยะ จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา คำอธิบาย
รายวิชา และ
หน่วยกิต 

 

2017231 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
     เมทริกซ์และการดำเนินการบน
เมทริกซ์ ตัวกำหนด ระบบสมการ
เชิงเส้น ปริภมูิเวกเตอร์  ปริภมูิผล
คูณภายใน การแปลงเชิงเส้นของ
ปริภูมเิวกเตอร์ ค่าเจาะจงและ
เวกเตอร์เจาะจง และการประยุกต ์

3(3-0-6) 2017134 พีชคณิตเชิงเส้น 
    ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ 
ตัวกำหนด ระบบสมการเชิงเส้น  
การดำเนินการขั้นมลูฐาน ปริภมูิ
เวกเตอร์ ปรภิูมิย่อย ฐานหลัก    
การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ
และเวกเตอรล์ักษณะเฉพาะ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงช่ือ 
รหัส คำอธิบาย
รายวิชา และ
หน่วยกิต 
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2017224 ทฤษฎีจำนวน 
    อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การหาร
ลงตัว จำนวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎี
บทส่วนตกค้าง กำลังสอง สมการได
โอแฟนไทน์ ฟังกัชันของออยเลอร์ 
สัญลักษณ์ของเลอจองด์ บทตั้งของ
เกาส์ สญัลักษณ์ของยาโคบ ี

3(3-0-6) 2017225 ทฤษฎีจำนวน 
   ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว 
จำนวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก     
ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมูล
ของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอ
แฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจำนวน 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกบังคับ 
เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา คำอธิบาย
รายวิชา และ
หน่วยกิต 

2017325 เรขาคณิตเบื้องต้น 
     ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุค
ลิด พัฒนาเรขาคณติของยุคลิด 

3(3-0-6) 2017226 เรขาคณิตเบื้องต้น 
    ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ 
เรขาคณิตของยุคลดิ พัฒนาการ
เรขาคณิตของยุคลดิ เรขาคณิต  
การแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอก
ระบบยุคลิด เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
คำอธิบายรายวิชา
และหน่วยกติ 

 

2018204 ความน่าจะเป็นและสถติิ
เบื้องต้น 
    แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความ
น่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็น การแจกแจงแบบสุม่ที่สำคญั 
การประมาณค่าช่วงแห่งความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอย ค่าสัมประสทิธ์ิ
สหสมัพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ 
สถิติศาสตรไ์ม่อิงพารามิเตอร์ 

3(3-0-6) 2018104 ความน่าจะเป็นและสถติิ 
    ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย 
ความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบไมต่่อเนื่อง
และแบบต่อเนื่อง และการแจกแจง
ของตัวอย่างสุ่ม และการประมาณ
ค่า เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงช่ือ 
รหัส คำอธิบาย
รายวิชา และ

หน่วยกิต 
 

1011201 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
คณิตศาสตร ์  
      การฝึกอ่านและเขียนงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร์ การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ตา่งๆ 
ความสามารถในการสื่อสาร และ
การนำเสนอผลการอ่านและงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร ์

3(3-2-5) 1011201 ภาษาอังกฤษสำหรับการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร ์
      สืบค้น รวบรวม นำเสนอ
คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบตัิ 
การอ่านและแปล เนื้อหาหรือ
บทความทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไป
ประกอบการจดัการเรียนรู้

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงช่ือ 
รหัส และ
คำอธิบายรายวิชา 
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คณิตศาสตร์ระดับการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน 

1011304  เทคโนโลยีสำหรับ
คณิตศาสตร ์
      เทคโนโลยีต่าง ๆ และการ
ทดลองปฏิบัตดิ้วยตนเองให้เกดิ
ความชำนาญ ฝึกใช้โปรแกรม
สำเรจ็รูปท่ีเกี่ยวกับคณติศาสตร์ และ
สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การผลิตสื่อ
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

3(3-2-5) 1011202 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร์  
    ศึกษาเทคโนโลยีดจิิทัล โปรแกรม
สำเรจ็รูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อสรา้ง
สื่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงช่ือ 
รหัสและคำอธิบาย

รายวิชา 

  1011203 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

3(3-2-5) เพิ่มรายวิชาเอก
บังคับ 

  1011301 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

3(3-2-5) เพิ่มรายวิชาเอก
บังคับ 

  1011302 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

3(3-2-5) เพิ่มรายวิชาเอก
บังคับ 

1011410 สัมมนาคณติศาสตรศึกษา 
การศึกษาค้นคว้าและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาหรืองานวิจัยท่ี
น่าสนใจทางคณิตศาสตรศึกษา  จาก
วารสารและเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  
และแนวคิดที่อาจนำไปสู่การวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร
ศึกษา  และทำการวิจัยเกี่ยวกับ
หัวข้อคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจ 

3(3-2-5) 1011401 สัมมนาทางคณิตศาสตร
ศึกษา 
      ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และนำเสนอเกี่ยวกับองค์
ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์
ศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรยีนรู้ทางคณติศาสตร์ 

1(0-2-1) เปลี่ยนแปลงช่ือ 
รหัส คำอธิบาย
รายวิชา และ

หน่วยกิต 

2017233 พีชคณิตนามธรรม 1 
     กรุป กรุปการเรียงสบัเปลีย่น 
กรุปวัฏจักร สาทิสสัณฐานของกรุป 
ทฤษฎีบทเคย์เลย์  ทฤษฎีบทลาก
รานจ์ กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร 

3(3-0-6) 2017337 พีชคณิตนามธรรม 
      ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการ
ทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรปุการเรยีง
สับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎีบท
สมสณัฐานของกรุป ความรู้เบื้องตน้

3(3-2-5) เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกเลือก 
เปลี่ยนแปลงรหสั 
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ทฤษฎีบทหลักมลูสาทสิสณัฐานของ
กรุป ริง ไอดีล อินทิกรลัโดเมน และ
ฟิลด์เบื้องต้น  

เกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต ์
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คำอธิบายรายวิชา
และหน่วยกติ 

  2017338 ทฤษฎีสมการ 3(3-2-5) เพิ่มรายวิชาเอก
เลือก 

2017241 การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร ์
   ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบน
เส้นจำนวนจริง ลำดับของจำนวน
จริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรม
ของจำนวนจริง 

3(3-0-6) 2017339 การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร ์
     ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบ
จำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้น
จำนวนจริง ลำดับของจำนวนจริง 
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ 
ปริพันธ์รีมันน์ และอนุกรมของ
จำนวนจริง เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดบัการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกเลือก 
เปลี่ยนแปลงรหสั 
คำอธิบายรายวิชา
และหน่วยกติ 

  2017355 วิยุตคณิต 3(3-2-5) เพิ่มรายวิชาเอก
เลือก 

  1011204 วิทยาการคำนวณ 3(3-2-5) เพิ่มรายวิชาเอก
เลือก 

1011306 โครงงานคณิตศาสตร์
สำหรับครูที่สอนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
     หลักการและวิธีการเกี่ยวกับ
โครงงาน การวิเคราะหโ์ครงงาน
คณิตศาสตร์ วางแผนจัดทำโครงงาน
คณิตศาสตร์  การฝึกปฏิบัติงานทาง
คณิตศาสตร์  ตลอดจนศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนและ
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
โครงงาน 
  

3(2-2-5) 1011303 การจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ์
     ศึกษาแนวคิดหลักการการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การ
ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
อันประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ 
โครงงานคณติศาสตร์ หรือแนวทาง
อื่นๆ ที่ส่งเสรมิการพัฒนาผู้เรียน 
พร้อมท้ังออกแบบการวัดและ    
การประเมินผลการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงเป็น
รายวิชาเอกเลือก  

ช่ือ รหัส และ
คำอธิบายรายวิชา 

  1011304 การจัดการเรียนรูส้ะเตม็
ศึกษา 

3(3-2-5) เพิ่มรายวิชาเอก
เลือก 
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1011411 การวิจัยทางคณิตศาสตร
ศึกษา 
     การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทาง
คณิตศาสตรศึกษา ท้ังทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการ
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคให้
เหมาะสม การประเมินผลการวิจัย
ทางคณิตศาสตรศึกษา   การนำ
ผลการวิจัยไปใช้ และการฝึกปฏิบตัิ
เขียนเค้าโครงร่างการวจิัยทางด้าน
คณิตศาสตรศึกษา  จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย 

3(2-2-5) 1011305 การวิจัยทางคณิตศาสตร
ศึกษา 
    ศึกษาความหมาย ระเบียบ
วิธีการ ขั้นตอนการทำวิจัยและสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบการวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมลู และ
การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้พัฒนาผูเ้รียน
คณิตศาสตร ์

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสั 
และคำอธิบาย
รายวิชา 

  1011306 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

3(3-2-5) เพิ่มรายวิชาเอก
เลือก 

1011305 การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์  
    การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
หัวข้อต่าง ๆ เช่น ความหมายของ
ปัญหา ประเภทของปัญหา 
กระบวนการแก้ปญัหา ยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหา และการประเมินการ
แก้ปัญหา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหา การฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา และแนวการจดักิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 
 

1011307 การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
    ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย 
ความสำคญั ประเภทของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การแก้ปญัหาและการ
ตั้งปัญหาทางคณติศาสตร์ มโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนทางคณติสาสตร์ 
ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เทคนิคการตั้งปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปญัหา
และการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
การประเมินผลการแก้ปัญหาและ
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงช่ือ 
รหัส และ

คำอธิบายรายวิชา 

1011202 พัฒนาการทาง
คณิตศาสตร ์
     การพัฒนาการของหลักสูตรและ
การสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในประเทศ

2(1-2-3) 1011308 ประวัติและพัฒนาการ
ทางคณิตศาสตร ์
    แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงาน
ของนักคณิตศาสตร์ทีส่ำคัญๆ ใน

3(3-2-5) เปลี่ยนแปลงช่ือ 
รหัส คำอธิบาย
รายวิชา และ

หน่วยกิต 
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และต่างประเทศ ในช่วงปี ค.ศ.1960 
จนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์แนวคดิ
และเนื้อหาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสตูรคณิตศาสตร์ การ
กำหนดแนวทางการพัฒนา 
หลักสตูรคณิตศาสตร์ให้เหมาะสม
กับผู้เรยีนและท้องถิ่น 
  

เรื่องจำนวน ตัวเลข เรขาคณิต 
พีชคณิต การวัด สถิติและความ
น่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และ
สมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน 
และวิวัฒนาการของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

1011303 การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร ์  

3(3-2-5)   ตัดออก 

2017123 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)   ตัดออก 
2017213 แคลคูลัส  3 3(3-0-6)   ตัดออก 
2017174 กำหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6)   ตัดออก 
2017271 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 3(3-0-6)   ตัดออก 
2017365 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)   ตัดออก 
2017452 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)   ตัดออก 
1011307 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5)   ตัดออก 

1011409 พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร ์

3(2-2-5)   ตัดออก 

1011408 การวิเคราะห์เนื้อหา
คณิตศาสตร์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3(2-2-5)   ตัดออก 
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ภาคผนวก ช 
ตารางวิเคราะห์เนือ้หาความรู้ตามรายวิชาท่ีเปิดสอน   
เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานท่ีคุรุสภากำหนด 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน  เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 

 
ชื่อสถาบันที่ขอรับการรับรอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ชื่อย่อ  ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ปีท่ีขอรับรอง  2562                 ปีการศึกษาที่เปิดสอน  2562 
 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1. การเปลี่ยนแปลง
บริบทของโลก สังคม 
และแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  1099101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิต
วิญญาณความเป็นครู                  3(2-2-5) 
     ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณา
การองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การ
พัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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1099204  การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา                         3(2-2-5) 
      วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทำ
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
ออกแบบ ดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีทัศนคติท่ีดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย 
และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และ
จิตวิทยาให้คำปรึกษาใน
การวิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

  1099103  จิตวิทยาสำหรับครู         3(2-2-5) 
     วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหาร
จัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมอง
เพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ    การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ  ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ 

  1099104  การพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และที่เก่ียวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำ
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง 
1099201 วิทยาการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขา
วิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะ
ผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1099203  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้        3(2-2-5) 
    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร  
ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

4. การวัด ประเมินผล
การเรียนรู้ และการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

  1099202  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
3(2-2-5) 
     วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
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ต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผล การประเมินเพ่ือ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการ
ใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
1099301  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                        
3(2-2-5) 
      วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
ในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
1099403 ครุนิพนธ์                          1(50) 
      จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  คุณลักษณะ
ของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ  สะท้อนกลับ (AAR)  
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

5. การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

  1099102  ภาษาเพื่อการสื่อสาร          3(2-2-5) 
    ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษา
ท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และ
การสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึก
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
1099203  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้        3(2-2-5) 
    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร  
ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อน
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

6. การออกแบบและการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  1099204  การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา                         3(2-2-5) 
      วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทำ
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
ออกแบบ ดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีทัศนคติท่ีดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย 
และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

 

7. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
8. การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 

  1099205  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
1(50) 
       ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษา
เรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูที่สะท้อนถึง
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
การมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมีจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครู
ประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของ
สถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ปัญหาผู้เรียนรายกรณี (Case 
study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึก
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อน
คิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
1099302  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  
1(50) 
       ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษา
เรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1099401  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
5(250) 
       ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้
และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดย
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ 
ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล รายงาน
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
ผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูใน
สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต 
บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และ
สะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
1099402  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
5(250) 
       ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดข้ันสูง
และนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้
อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
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นำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1099403 ครุนิพนธ์                          1(50) 
      จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  คุณลักษณะ
ของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ  สะท้อนกลับ (AAR)  
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 



172 
 

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม    มคอ. 2 
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตารางความสมัพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของ

แต่ละชั้นปี  หมวดวิชาเฉพาะ  
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
วิชาชีพครู 

 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
รักและศรัทธาในความเป็นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
สมรรถนะหลักที ่1   
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.2  
ประยุกต์ใช้จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษาและ
จิตวิทยาให้คำปรึกษา
ในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
สมรรถนะรองท่ี 1.3  
บูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสตูร 
ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะรองท่ี 1.5 
สามารถใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา 
สมรรถนะรองท่ี 2.1   

สมรรถนะหลักที่ 1   
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 2   
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีคร ู
 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  
บูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสตูร 
ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะรองท่ี 1.4  
ใช้ความรู้ 
การวัดประเมินผล 
การเรยีนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองท่ี 1.6  
ออกแบบ ดำเนินการ
เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
สมรรถนะรองท่ี 2.3  
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอา
ใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรยีนแต่

สมรรถนะหลักที่ 1  
มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 3 
มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 1.4  
ใช้ความรู้การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ 
และการวจิัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5  
วิจัย สร้างนวัตกรรม
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

สมรรถนะหลักที่ 2 
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 5 
ปฏิบัติตนตาม

สมรรถนะรองท่ี
2.1 ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 
2.2 ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 
2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรองท่ี 
5.1 ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

รักและศรัทธาในความเป็นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักที่ 2   
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักที ่3  
มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู ้
 
 
สมรรถนะหลักที ่4  
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.2  
ประพฤติตน
แบบอย่างท่ีดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม
และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง    
สมรรถนะรองท่ี 2.5   
พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมยัและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองท่ี 3.1  
พัฒนาหลักสตูรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้
สมรรถนะรองท่ี 4.1  
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้รียนให้คณุ
ลักษะที่พึงประสงค ์
 

 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 3  
มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 2.5  
พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมยัและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองท่ี 3.2  
วางแผนและจดัการ
เรียนรู้ทีส่ามารถพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีปัญญา 
รู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขใน 
การเรยีนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัย สร้างนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
     

จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

รักและศรัทธาในความเป็นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 
สมรรถนะหลักที ่5  
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1  
ประพฤติ ปฏิบตัิตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4  
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 
 

 
สมรรถนะรองท่ี 4.2  
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 

รายวิชา ชั้นปีที่ 1 รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความ
เป็นคร ู
2. ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 
 

1. จิตวิทยาสำหรับครู   
2. การพัฒนา
หลักสตูร  

1. วิทยาการจัดการ
เรียนรู้  
2. การวัดและ
ประเมินผล  
การเรยีนรู ้

1. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการ
เรียนรู ้
2. การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

  1. ครุนิพนธ ์
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ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับรายวิชา 
วิชาชีพครู 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 2.1  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรยีนด้วยจติวิญญาณความเป็นคร ู
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง    
สมรรถนะรองที่ 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองที่ 5.1  ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

สมรรถนะหลักท่ี 1  มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
 
สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้จติวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศกึษา
และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวเิคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผูป้กครองในการพัฒนาและแก้ปญัหา
ผู้เรยีนให้คุณลักษะที่พึงประสงค ์

จิตวิทยาสำหรับคร ู

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรก์าร
สอน และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสตูรการจัดการเรียนรู้  
สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การพัฒนาหลักสูตร 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
 
 
 

สมรรถนะรองที่ 1.3  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรยีนแต่ละบุคคล 
สมรรถนะรองที่ 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

วิทยาการจัดการเรยีนรู้  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู ้ สมรรถนะรองที่ 3.2  วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้

มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมี
ความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู

สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผล 
การเรยีนรู้ และการวิจยัเพื่อแก้ปญัหาและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรยีนแต่ละบุคคล 
สมรรถนะรองที่ 2.5พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 1.3  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองใหม้ีความรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่
การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวตักรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวตักรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
 
สมรรถนะหลักท่ี 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที่1.6 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่
การเปลีย่นแปลง 

การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
สมรรถนะรองที่ 4.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพของผู้เรียน 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 

สมรรถนะรองที่ 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 

ภาษาและการสื่อสาร 

สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักท่ี 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 2.1ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่
การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ครุนิพนธ์ 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

 รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีคร ู ปฏิบัติงานผู้ช่วยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 
และมีความพร้อมเป็นครมูืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
  สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
คร ู
 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.2 
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 2.5 
พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
คร ู
 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.2 
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 2.3 
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เอาใจใส่ และยอมรับ
ความแตกต่างของ
ผู้เรยีนแต่ละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 2.4 
สร้างแรงบันดาลใจ 
และพัฒนาผูเ้รียนให้

สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
คร ู
 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู
สมรรถนะรองท่ี 2.2 
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองท่ี 2.3 
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เอาใจใส่ และยอมรับ
ความแตกต่างของ
ผู้เรยีนแต่ละบุคคล 
สมรรถนะรองท่ี 2.4 
สร้างแรงบันดาลใจ 
และพัฒนาผูเ้รียนให้
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ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

 รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีคร ู ปฏิบัติงานผู้ช่วยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 
และมีความพร้อมเป็นครมูืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
เป็นผู้ใฝเ่รียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 
สมรรถนะรองท่ี 2.5 
พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

เป็นผู้ใฝเ่รียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 
สมรรถนะรองท่ี 2.5 
พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

  สมรรถนะหลักที่ 3  
มีความสามารถใน
การจัดการเรยีนรู ้

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล   
การเรยีนรู ้
สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนได้อย่างเป็น
ระบบ 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสร้าง

สมรรถนะหลักที่ 3  
มีความสามารถใน
การจัดการเรยีนรู ้
 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล  
การเรยีนรู ้
สมรรถนะรองท่ี 3.2 
วางแผนและจดัการ
เรียนรู้ทีส่ามารถ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ปัญญารู้คิด และมี
ความเป็นนวัตกร 
สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถ

สมรรถนะหลักที่ 3  
มีความสามารถใน
การจัดการเรยีนรู ้

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 
พัฒนาหลักสตูร การ
จัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล   
การเรยีนรู ้
สมรรถนะรองท่ี 3.2 
วางแผนและจดัการ
เรียนรู้ทีส่ามารถ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ปัญญารู้คิด และมี
ความเป็นนวัตกร 
สมรรถนะรองท่ี 3.3 
ดูแล ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถ
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ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

 รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีคร ู ปฏิบัติงานผู้ช่วยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 
และมีความพร้อมเป็นครมูืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
บรรยากาศการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนมี
ความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5  
วิจัย สร้างนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.6 
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
และมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 
 

รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนได้อย่างเป็น
ระบบ 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนมี
ความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัย สร้างนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.6 
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
และมสี่วนร่วมใน

รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนได้อย่างเป็น
ระบบ 
สมรรถนะรองท่ี 3.4 
จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนมี
ความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.5 
วิจัย สร้างนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
สมรรถนะรองท่ี 3.6 
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
และมสี่วนร่วมใน
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ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

 รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีคร ู ปฏิบัติงานผู้ช่วยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 
และมีความพร้อมเป็นครมูืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 
 

กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

  สมรรถนะหลักที่ 4  
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้รียนใหม้ี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษา เข้าถึงบริบท
ชุมชน และสามารถ
อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
สมรรถนะรองท่ี 4.4 
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สมรรถนะหลักที่ 4  
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้
ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรยีน 
สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษา เข้าถึงบริบท
ชุมชน และสามารถ
อยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
สมรรถนะรองท่ี 4.4 
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สมรรถนะหลักที่ 4   
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้
ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรยีน 
สมรรถนะรองท่ี 4.3 
ศึกษา เข้าถึงบริบท
ชุมชน และสามารถ
อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
สมรรถนะรองท่ี 4.4 
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

 รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีคร ู ปฏิบัติงานผู้ช่วยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 
และมีความพร้อมเป็นครมูืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
  สมรรถนะหลักที่ 5 

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1
ประพฤติ ปฏิบตัิตน
ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 

สมรรถนะหลักที่ 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1
ประพฤติ ปฏิบตัิตน
ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 5 
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1
ประพฤติ ปฏิบตัิตน
ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

รายวิชา ชั้นปีที ่1 รายวิชา ชั้นปีที ่2 รายวิชา ชั้นปีที ่3 รายวิชา ชั้นปีที ่4 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 รายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

จัดภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที ่2 
ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
จัดภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที ่2 
ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวิชา การ
ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1 

รายวิชา การ
ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละปี 

วิชาเอก 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
(นักศกึษาครูคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
(ผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
(ผู้ร่วมสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
(ครูฝึกสอนคณิตศาสตร์) 

รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับการเป็น

ครูคณิตศาสตร์ 
 

สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการ
วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมือ

อาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
สมรรถนะหลักที่ 1 
รู้และเข้าใจหลักการ
พื้นฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.1 
อธิบายหลักการ ท่ีมา 
กฎ สูตร บทนิยาม 
และทฤษฎีบททาง
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 1.2 
สามารถพิสูจน์และให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 1.3  
สามารถนำความรู้
ทางคณิตศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 

สมรรถนะหลักที่ 1 
รู้และเข้าใจหลักการ
พื้นฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.1 
อธิบายหลักการ ท่ีมา 
กฎ สูตร บทนิยาม 
และทฤษฎีบททาง
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 1.2 
สามารถพิสูจน์และให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 1.3  
สามารถนำความรู้
ทางคณิตศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 

สมรรถนะหลักที่ 1 
รู้และเข้าใจหลักการ
พื้นฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรองท่ี 1.1  
อธิบายหลักการ ท่ีมา 
กฎ สูตร บทนิยาม 
และทฤษฎีบททาง
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 1.2 
สามารถพิสูจน์และให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 1.3 
สามารถนำความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 

สมรรถนะหลักที่ 6 
บูรณาการการวิจยั
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนคณติศาสตร ์
 

สมรรถนะรองท่ี 6.1  
สามารถออกแบบ
การวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 6.2  
สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลผล 
พร้อมท้ังเขียน
รายงานการวิจยัตาม
ระเบียบวิธีวิจยั 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
(นักศกึษาครูคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
(ผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
(ผู้ร่วมสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
(ครูฝึกสอนคณิตศาสตร์) 

รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับการเป็น

ครูคณิตศาสตร์ 
 

สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการ
วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมือ

อาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
สมรรถนะหลักที่ 2 
สามารถพัฒนา
หลักสตูร ออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้ 
และวัดประเมินผล
การเรยีนรู้วิชา
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 3 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

สมรรถนะรองท่ี 2.1  
รู้และเข้าใจหลักการ
ด้านหลักสูตร และ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 2.2  
สามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 2.3 
สามารถออกแบบการ
วัดและประเมินผล
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์มาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 3.1 
รู้และเข้าใจคำศัพท์
ภาษาอังกฤษทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการ

สมรรถนะหลักที่ 2 
สามารถพัฒนา
หลักสตูร ออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้ และ
วัดประเมินผลการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมรรถนะหลักที่ 3 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

สมรรถนะรองท่ี 2.1  
รู้และเข้าใจหลักการ
ด้านหลักสูตร และ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 2.2 
สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 2.3  
สามารถออกแบบการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรูค้ณติศาสตรม์า
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร ์
 
สมรรถนะรองท่ี 3.1  
รู้และเข้าใจคำศัพท์
ภาษาอังกฤษทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
(นักศกึษาครูคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
(ผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
(ผู้ร่วมสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
(ครูฝึกสอนคณิตศาสตร์) 

รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับการเป็น

ครูคณิตศาสตร์ 
 

สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการ
วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมือ

อาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 4 
สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 3.2  
สามารถอ่านและแปล 
เนื้อหาหรือบทความ
ทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 3.3  
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สมรรถนะรองท่ี 4.1  
สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 4.2  
สามารถนำความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 4 
สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 3.3 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สมรรถนะรองท่ี 4.1  
สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 4.2  
สามารถนำความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีมา
พัฒนาสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
(นักศกึษาครูคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
(ผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
(ผู้ร่วมสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
(ครูฝึกสอนคณิตศาสตร์) 

รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับการเป็น

ครูคณิตศาสตร์ 
 

สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการ
วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมือ

อาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
มาพัฒนาสื่อ
ประกอบการจดัการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

สมรรถนะหลักที่ 5 
สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ในการออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้และ
จัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
  
 
สมรรถนะหลักที่ 6 
บูรณาการการวิจยั
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนคณติศาสตร ์
 
 

สมรรถนะรองท่ี 5.1  
รู้และเข้าใจหลักการจัด
กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 5.2  
ออกแบบและ
ดำเนินการจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์  
สมรรถนะรองท่ี 5.3  
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์  
สมรรถนะรองท่ี 6.1  
สามารถออกแบบการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะรองท่ี 6.2  
สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลผล 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
(นักศกึษาครูคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
(ผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
(ผู้ร่วมสอนคณิตศาสตร์) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
(ครูฝึกสอนคณิตศาสตร์) 

รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับการเป็น

ครูคณิตศาสตร์ 
 

สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการ
วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมือ

อาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
 
 
 

พร้อมท้ังเขียนรายงาน
การวิจัยตามระเบียบ
วิธีวิจัย 

รายวิชาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชั้นปีที่ 2 รายวิชาชั้นปีที่ 3 รายวิชาชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. หลักการทาง
คณิตศาสตร์ 

2. ระบบจำนวน 
3. แคลคูลัส 1 

1. แคลคูลัส 2 
2. พีชคณิตเชิงเส้น 
3. ความน่าจะเป็นและ

สถิติ 

1. ทฤษฎีจำนวน 
2. เรขาคณิตเบ้ืองต้น 
3. การจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

1. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. ภาษาอังกฤษสำหรับ
การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3. วิชาเอกเลือก (1) 

1. การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. วิชาเอกเลือก (2) 
3. วิชาเอกเลือก (3) 
4. วิชาเอกเลือก (4) 

1. การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. วิชาเอกเลือก (5) 
3. วิชาเอกเลือก (6) 
4. วิชาเอกเลือก (7) 

- 1. สัมมนาทาง  
    คณิตศาสตรศึกษา 
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ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับรายวิชา 

วิชาเอก 
 
 

รายวิชา 
หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 
4 

สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.2 6.2 
วิชาเอกบังคับ 52  

หลักการคณิตศาสตร ์ 3 1/1 ✓ ✓ ✓              
แคลคูลสั 1 3 1/1 ✓  

✓              
ระบบจำนวน 3 1/1 ✓ ✓ ✓              
พีชคณิตเชิงเส้น 3 1/2 ✓ ✓ ✓              
แคลคูลสั 2 3 1/2 ✓  

✓              
ความนา่จะเป็นและสถิต ิ 3 1/2 ✓ ✓ ✓              
ทฤษฎีจำนวน 3 2/1 ✓ ✓ ✓              
เรขาคณิตเบื้องต้น 3 2/1 ✓ ✓ ✓              
การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

3 2/1    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓      

เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร ์

3 
2/2          ✓ ✓      

ภาษาอังกฤษสำหรับการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร ์

3 
2/2       ✓ ✓ ✓        

การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3 3/1    
✓ ✓ ✓ ✓  

✓ ✓ ✓      

การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 3/2    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓      

สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1 4/2               ✓ ✓ 
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รายวิชา 
หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 
4 

สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.2 6.2 
วิชาเอกเลือก  
(ไม่น้อยกว่า 7 รายวิชา) 

21  

พีชคณิตนามธรรม 3  
✓ ✓ ✓              

ทฤษฎีสมการ 3  
✓ ✓ ✓              

การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร ์ 3  
✓ ✓               

วิยุตคณติ 3  ✓ ✓ ✓              
วิทยาการคำนวณ 3  ✓ ✓               
การจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ์

3             ✓ ✓ ✓   

การจัดการเรยีนรูส้ะเต็ม
ศึกษา 

3  
           ✓ ✓ ✓   

การวิจัยทางคณติศาสตร
ศึกษา 

3  
              ✓ ✓ 

การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

3 
      ✓        ✓   

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 3     ✓ ✓ ✓           
ประวัติและพัฒนาการทาง
คณิตศาสตร ์

3 
 ✓  ✓              

รวม  
(อย่างน้อย) 

61  9 7 8 3 3 3 4 1 4 4 4 2 2 2 2 1 
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สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง   
1. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มี

ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

1.1 อธิบายหลักการ ท่ีมา กฎ สตูร บทนิยาม และทฤษฎีบททางคณติศาสตร์ 
1.2 สามารถพิสูจน์และใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ 
1.3 นำความรู้ทางคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. สถิติและความน่าจะเป็น 
2. แคลคูลสั 1  
3. แคลคูลสั 2 
4. หลักการทางคณติศาสตร ์
5. ระบบจำนวน 
6. พีชคณิตเชิงเส้น 
7. ทฤษฎีจำนวน 
8. เรขาคณติเบื้องต้น 
*9. พีชคณิตนามธรรม 
* 10. ทฤษฎีสมการ 
* 11. การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ 
* 12. วิยุตคณิต 
* 13. วิทยาการคำนวณ 
* 14. ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร ์

2. สามารถพัฒนาหลักสูตร 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ 

2.1 รู้และเข้าใจหลักการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.2 ออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3 ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้คณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร ์

1. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
2. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
3. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
* 4. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้คณติศาสตร ์
* 5. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.1 รู้และเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตรเ์พื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.2 สามารถอ่านและแปล เนื้อหาหรือบทความทางคณติศาสตร์  

1. ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง   
3.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

3. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
4. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.1 เลือกใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสมกับการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4.2 นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยมีาพัฒนาสื่อประกอบการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 

1. เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
3. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
4. การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

5. สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ในการออกแบบและจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ 

5.1 รู้และเข้าใจหลักการจดักิจกรรมทางคณติศาสตร์  
5.2 ออกแบบและดำเนินการจัดกจิกรรมทางคณิตศาสตร์  
5.3 ออกแบบการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการจดักิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
 

*1. การจัดกิจกรรมทางคณติศาสตร ์
*2. การจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา 

6.  สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์ 

6.1 สามารถออกแบบการวิจยัในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนคณติศาสตร์ 
6.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล พร้อมทั้งเขียนรายงานการวิจัยตามระเบยีบวิธีวิจัย 
 

*1. การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 
2. สัมมนาทางคณติศาสตรศึกษา 

รวม 6 สมรรถนะหลัก รวม 16 สมรรถนะรอง 
   วิชาเอกบังคับ 14 รายวิชา จำนวน 40 หน่วยกิต 
*  วิชาเอกเลือก 7 รายวิชา จาก 11 รายวิชา 
จำนวน 21 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฌ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 4 ป ี

อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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คำสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที ่๐๒๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
----------------------------------------------------------------- 

  
 เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

คณิตศาสตร์  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  
๒. อาจารย์ ดร.นพดล  
๓. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  
๔. อาจารย์ธนวัฒน์  

ปณะราช  
ทุมเชื้อ  
พันธ์ทอง  
ศรีศิริวัฒน์  

วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
๑. อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ ์ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน  
๓. อาจารย์ ดร.อารยา  
๔. อาจารย์ ดร.อภิชาติ  
๕. อาจารย์กติญา  
๖. อาจารย์นันทวัน  
๗. อาจารย์มลวิภา  
๘. อาจารย์ปริญทิพย์  
๙. อาจารย์ ดร.บรรณรักษ์  
๑๐. อาจารย์ปภัสรา  
๑๑. อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์  
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  

สวัสดิ์ไธสง  
นาใจแก้ว  
ลี  
พยัคฆิน  
บุญสวน  
พัวพัน  
เมืองพระฝาง  
รัตนบุรี  
คุ้มรักษา  
ระกิติ  
แสงสุวรรณ  
วิมุตติปัญญา  

ภาษาไทย  
๑. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  
๒. อาจารย์ศรัณย์ภัทร์  
๓. อาจารย์สิริอร  
๔. อาจารย์ชิษณุพงศ์  

เศรษฐพงษ ์ 
บุญฮก  
จุลทรัพย์  
อินทรเกษม  
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๕. อาจารย์แมนประเสริฐ  ปานเนียม  
สังคมศึกษา  
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  
๒. อาจารย์ ดร.ทวัช  
๓. อาจารย์สุทธิพร  
๔. อาจารย์ศตวรรษ  
๕. อาจารย์ลดาวัลย์  
๖. อาจารย์พิชาติ  
๗. อาจารย์เพ็ญพรรษา  
๘. อาจารย์รุ่งอรุณ  

ภักดีจิตร  
บุญแสง  
แท่นทอง  
มะละแซม  
มะลิไทย  
แก้วพวง  
อุ้ยปัดฌาวงศ์  
ปิยะฤทธิ์  

ภาษาอังกฤษ  
๑. อาจารย์ ดร.สุภาพร  
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จาเริญ  
๓. อาจารย์พรพิสุทธิ์  
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพียงใจ  
๕. อาจารย์ ดร.วราภรณ์  
๖. อาจารย์ ดร.ปารุษยา  
๗. อาจารย์ศิวภรณ์  
๘. อาจารย์วรางคณา  
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  
๑๐. อาจารย์ ดร.สายชล  
๑๑. อาจารย์บุศราคัม  
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทรงพล  
๑๓. อาจารย์จิรัชญา  
๑๔. อาจารย์จิระวัฒน์  
การศึกษาปฐมวัย 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร  
๒. อาจารย์ดวงใจ  
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุวรรณา  
๔. อาจารย์ปวรา  
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริมณี  
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  
๗. อาจารย์ภักดิ์ศานณัฎฐ์  
๘. อาจารย์ ดร.ดุษฎี  
๙. อาจารย์นันทพร  
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราล ี 
๑๑. อาจารย์ญาณิศา  
๑๒. อาจารย์นภัส  

เตวิยะ  
ฐานันดร  
ดวงเงิน  
ผลโภค  
วราธิพร  
เกียรติคีรี  
ใสโต  
ภู่ศิริภิญโญ  
แก้วนุช  
เพียรผดุงพร  
อินทสุก  
ศุขสุเมฆ  
โคศิลา  
หวังประกอบกุล  
 
กุลนานันท์  
เนตรตระสูตร  
ไชยะธน  
ชูสังข์  
บรรจง  
สุสม  
หอยสกุล  
อุปการ  
กิติรัตนจิรายศ  
ถนอมชาติ  
บุญพิมพ์  
ศรีเจริญประมง  
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๑๓. อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์  
๑๔. อาจารย์สุนิศา  
๑๕. อาจารย์อาทิตยา  
๑๖. อาจารย์ ดร.จินตนา 
๑๗. อาจารย์ตฤณ 
๑๘. อาจารย์กฤตธ์ตฤณน์ 
๑๙. อาจารย์กมลวรรณ 
๒๐. อาจารย์ปิยลักษณ์ 
๒๑. อาจารย์นัยทิพย์ 
ประถมศึกษา 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุไร 
๒. อาจารย์กมลรัตน์ 
๓. อาจารย์พัชรี 
๔. อาจารย์พนม 
๕. อาจารย์จิราภรณ์ 

การะเกต  
ธรรมบัญชา  
วงศ์มณี  
สุขสาราญ 
แจ่มถิน 
ตุ๊หมาด 
อังศรีสุรพร 
ไตรรัตนสุวรรณ์ 
ธีรภัค 
 
จันทมัตตุการ 
วงศ์ถามาตย์ 
เขตต์จะโป๊ะ 
จองเฉลิมขัย 
อนุตธโต 

ฟิสิกส์ 
๑. อาจารย์สาวิตรี  
๒. อาจารย์ ดร.พันธุ์ศักดิ์  
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต  
๔. อาจารย์อุไรวรรณ  
๕. อาจารย์พัฒนชัย  
๖. อาจารย์ ดร.ไตรทศ  
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภทัรวจี  
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย  
๑๐. อาจารย์วัชรากร  
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์  
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ  
๑๓. อาจารย์ลำพูน 
คอมพิวเตอร์ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  
๒. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  
๓. อาจารย์ปาวีณา  
๔. อาจารย์วาสนา  
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จตุพงษ์  
๖. อาจารย์ ดร.ศิริพล  
๗. อาจารย์ปัญญาพัฒน์  
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรียา  

 
ชามทอง 
เกิดทองมี 
มุสิก 
ขันทอง 
จันทร 
งามปิติพันธ์ 
ยะสะกะ  
เครืออินทร์ 
เพชรช่วย 
ศรีคา 
สอนแก้ว 
ทัศนา 
เหลาราช 
 
คอนจอหอ  
พลคชา 
ฉ่าก่ิง 
ชาชิโย 
กวิวังสกุล  
แสนบุญส่ง  
ขันทอง 
งามสะอาด  
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๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อัญชลีพร  
๑๐. อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์  
๑๑. อาจารย์ศิรภัสสร์  
๑๒. อาจารย์เจษฎ์บดินทร์  
๑๓. อาจารย์ ดร.มนชิดา  
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรุตม์ 
๑๕. อาจารย์ดุษฎี  
๑๖. อาจารย์เด่นชัย 
พลศึกษา 
๑. ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป 
๒. อาจารย์คณิน 
๓. อาจารย์กุลวุฒิ 
๔. อาจารย์ไชยวัฒน์ 
๕. อาจารย์ทนงศักดิ์ 
๖. อาจารย์จีรนันท์ 
๗. อาจารย์นันทิภาคย์ 
๘. อาจารย์ปริญญา 
๙. อาจารย์สุทธิกร 
๑๐. อาจารย์สุรเดช 
๑๑. อาจารย์นกุล 
๑๒. อาจารย์จรูญศักดิ์ 
ดนตรีศึกษา 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์.ดร.ประโมทย์ 
๒. อาจารย์กัณวัตม์ 
๓. อาจารย์ครรชิต 
๔. อาจารย์เมธินี 
๕. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ 
๖. อาจารย์วรวิทย์ 
๗. อาจารย์ปิยรัตน์ 
๘. ผู้ชว่ยศาตราจารย์เอกพสิษฐ์ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา 
๑๐. อาจารย์วรินธร 
๑๑. อาจารย์สุรพงษ์ 
๑๒. อาจารย์ ว่าที่เรือตรีภิรมย์ 
๑๓. อาจารย์ชัชวาล 
ศิลปศึกษา 
๑. อาจารย์สุเมธ 
๒. อาจารย์พีรนันท์ 

มั่นคง 
คาเจริญ 
อินทรพาณิชย์ 
จิตต์โศภิตานนท์  
ภูมิพยัคฆ์ 
พลอยสวยงาม 
เทิดบารมี 
พันธุ์เกตุ 
 
แสงอุไร 
ประยูรเกียรติ 
แสนศักดิ์ 
นามบุญลือ 
ทองศรีสุข 
ปรีชาชาญ 
พวงสถิตย์ 
สำราญบำรุง 
แก้วทอง 
โพธิกุล 
โสตถิพันธุ 
เบญมาตย์ 
 
พ่อค้า 
พลรงค์ 
สุวภาคย์รังสี 
อ่องแสงคุณ 
บุตรทองทิม 
วราสินธ ์
ธรรมรงค์รัตน์ 
พชรกุศลพงศ์ 
วิไลลักษณ์ 
สีเสียดงาม 
บ้านไกรทอง 
ใจชื้น 
สนิทสัน 
 
พัดเอ่ียม 
จันทมาศ 
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๓. อาจารย์พิเชษฐ์ 
๔. นางสาวนันทวัน 
๕. อาจารย์ชญตว์ 
๖. อาจารย์จารุวรรณ 
๗. อาจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ 
๘. อาจารย์ธนุพล 
นาฏศิลป ์
๑. อาจารย์ ดร.วรรณวิภา 
๒. อาจารย์จิตสุภวัฒน์ 
๓. อาจารย์นัยน์ปพร 
๔. อาจารย์ณัฐพัชร์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธรชญา 
๖. อาจารย์ญาดา 
๗. อาจารย์ ดร.สรินทร 
๘. อาจารย์อัจฉรา 
๙. อาจารย์ชัพวิชญ์ 
อุตสาหกรรมศิลป์ 
๑. อาจารย์ ดร.ทศพร 
๒. อาจารย์ ดร.สุรเชษร์ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธรรมสันต์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัมพล 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมใจ 
๗. อาจารย์พิชิต 
๘. อาจารย์สุวิชา 
๙. อาจารย์ธรรมนูญ 
๑๐. อาจารย์อุไรวรรณ 
๑๑. อาจารย์กิตติคุณ 
ชีววิทยา 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย 
๒. ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รัฐพล 
๔. อาจารย์ ดร.สุกานดา 
๕. อาจารย์ ดร.อนงคณ์ 
๖. อาจารย์ ดร.กิตติพล 
๗. อาจารย์ ดร.เมธานี 
๘. อาจารย์ ดร.น้องนุช 
๙. อาจารย์วัชรา 

ไชยสงค์ 
เจ๊กจันทึก 
อินทร์ชา 
เพ็งศิริ 
อนันทราวัน 
ฉันทกูล 
 
มัธยมนันท์ 
สาราญรัตน 
ชุติภาดา 
มหายศนันท์ 
ภูมิจิโรจ 
จุลเสวก 
คุ้มเขต 
สุทธิสนธ ์
ใจหาญ 
 
จันทร์เผือก 
ตุ้มมี 
เทศประสิทธิ์ 
สุวรรณ์โรจน ์
ทองเรือง 
อินทานนท์ 
อ้วนไตร 
พุทธารัตน์ 
พัดมะนา 
คำภูแสน 
มั่งค่ัง 
 
ไทยสุชาติ 
บุญก่อน 
ศรประเสริฐ 
ไชยยง 
หัมพานนท์ 
กสิภาร์ 
หอมทอง 
สารภี 
เสนาจักร 
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๑๐. อาจารย์วิญญู 
เคมี 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา 
๓. อาจารย์ณัฐกร 
๔. อาจารย์สิรินทร์ 
๕. อาจารย์สุมนา 
๖. อาจารย์เพลินพิศ 
๗. อาจารย์ ดร.ธงจุฑา 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภชัญา 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีรพิสิษฐ์ 
๑๐. อาจารย์ ดร.ศิรประภา 
๑๑. อาจารย์ ดร.วีรนุช 
๑๒. อาจารย์ ดร.ทรงยศ 
คหกรรมศาสตร์ 
๑. รองศาสตราจารย์อบเชย 
๒. รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ 
๓. รองศาสตราจารย์มาลี 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ 
๕. อาจารย์สุพรรณี 
๖. อาจารย์แสงแข 
๗. อาจารย์ศิริกุล 
๘. อาจารย์สรชา 
การศึกษาพิเศษ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นงนุช 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์ 
๖. อาจารย์ ดร. วริสรา 
๗. อาจารย์สุพัตรา 
๘. อาจารย์อรุณรัตน์ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. อาจารย์ปัญญา 
๒. อาจารย์อมรรัตน์ 
๓. อาจารย์ศานต์ 
๔. อาจารย์สุภาพร 
๕. อาจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ 

ภักด ี
 
กลิ่นจันทร์ 
อินทวงศ์ 
ชีประวัติชัย 
ปัญญาคม 
ถวิล 
ยะสินธิ์ 
สุวรรณประเสริฐ 
เสาเวียง 
เพ็ชรเสนา 
มีรอด 
คฤหานนท์ 
เปรมจิตร์ 
 
วงศ์ทอง 
โชครัตนชัย 
หมวกกุล 
ประเสริฐสนิท 
โพธิ์แพงพุ่ม 
สพันธุพงศ์ 
อัมพะวะศิริ 
ผูกพัน 
 
เพชรบุญวัฒน์ 
นิ่มตลุง 
สุขบุญพันธ์ 
ภูมิสิทธิพร 
แซ่จุง 
จุ้ยดอนกลอย 
ปสังคโท 
เดชสุวรรณ 
 
เทียนนาวา 
ฉิมพลีนภานนท์ 
พานิชสิติ 
บางใบ 
ทิพยแสง 
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จิตวิทยาและการแนะแนว 
๑. อาจารย์วิมพ์วิภา 
๒. อาจารย์นิรมล 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรางค์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธัชวรรณ 
๕. อาจารย์กนกกร 
๖. อาจารย์ ดร.ภัสยกร 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรลักษณ์ 
๘. อาจารย์กุสุมา 
ภาษาจีน 
๑.. อาจารย์ชนกพร 
๒. อาจารย์ ดร.กฤษดา 
๓. อาจารย์อาทิตย์ธเนศ 
๔. อาจารย์ยุภาพร 
๕. อาจารย์มนตรี 
๖. อาจารย์ณิชา 
๗. อาจารย์อัมพร 
๘. อาจารย์ภานุกรณ์ 
๙. อาจารย์ณัฐปภัสร์ 
๑๐. อาจารย์วุฒิชัย 
๑๑. อาจารย์ ดร.อมรา 
๑๒. อาจารย์ศันสนีย์พร 
เกษตร 
๑. อาจารย์ ดร.คณิน 
๒. อาจารย์ธนทัต 
๓. อาจารย์สุนิสา 
บรรณารักษศาสตร์ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนัทนา 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สังวาลย์ 
ธุรกิจศึกษา 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิรจุ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สิรฉิันท์ 
๓. อาจารย์ ดร.บุณฑริกา 
เกาหล ี
๑. อาจารย์รำพึง 
๒. อาจารย์ธนพร 

 
บุญกลิ่น 
จันทร์สุวรรณ 
มันยานนท์ 
หงษ์นาค 
เมตตาจิต 
เลาสวัสดิกุล 
กรรณวัฒน์ 
ยกชู 
 
ขาวคำ 
กฤตเมธกุล 
อุไรกุล 
นอกเมือง 
ดีโนนโพธิ์ 
โชควิญญู 
วรานนท์วนิช 
จันทร์สว่าง 
พงษ์โพนเพ็ก 
สืบสอน 
อภัยพงศ์ 
ภูพันนา 
 
บรรณกิจ 
สุนทรานนท์ 
เยาวสกุลมาศ 
 
กูลรัตน์ 
สังขภิญโญ 
คันชั่งทอง 
ตุกพิมาย 
 
กิจนัน 
สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 
บูลภักดิ์ 
 
คำขา 
สมผดุง 
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๓. อาจารย์ประภาศรี 
มวยไทย 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย 
๒. อาจารย์ ดร.สำราญ 
๓. อาจารย์ ดร.กิตติธัช 
๔. อาจารย์รวย 
๕. นางสาวบารมี 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๑. อาจารย์เอกภพ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ 
๓. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ 
๔. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ 
๕. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ 
๖. อาจารย์ศิลปชัย 
๗. อาจารย์ ดร.สุไม 
๘. อาจารย์ ดร.ศุภราภรณ์ 
๙. อาจารย์เศณวี 
๑๐. อาจารย์ ดร.ทิวารัตน์ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดิเรก 
๑๒. อาจารย์ ดร.วิชิต 
๑๓. อาจารย์ ดร. วุฒชิัย 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา 
๑๕. อาจารย์กฤษณณัฐ 
๑๖. อาจารย์ประภาช 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรีวรรณ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา 
๒. อาจารย์ ดร.มิตภาณี 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ 
๔. อาจารย์พรพิมล 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภวิกา 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภทัรดล 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย 
 

เพชรมนต์ 
 
ยมดิษฐ์ 
สุขแสวง 
มาลาหอม 
ตั้งมุททาภัทรกุล 
ชูชัย 
 
อินทรภู่ 
ปะพาน 
เตชะเรืองรอง 
ศรีมา 
จิวพานิชย์ 
พูลคล้าย 
บิลไบ 
ทองสุขแก้ว 
ฤกษ์มงคล 
ประเสริฐสังข์ 
อัคฮาด 
เทพประสิทธิ์ 
พิลึก 
เย็นเอง 
หนุนชู 
วิวรรธมงคล 
สินถาวร 
เพียรจัด 
จงจิตรศิริจิรกาล 
 
ทองนิล 
พุ่มกล่อม 
งามนิล 
อ่อนศรี 
ภักษา 
ชนะสิทธิ์ 
จั้นวันดี 
คอนจอหอ 
คอนจอหอ 
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กลุ่มวิชาชีพครู 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมหมาย 
๒. อาจารย์บุญฤดี 
๓. อาจารย์ ดร.พัชนี 
๔. อาจารย์ ดร.อาภากรณ์ 
๕. อาจารย์ ดร.อารี 
๖. อาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ 
๗. อาจารย์วรรณภา 
๘. อาจารย์ชนารักษ์ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาธร 
๒. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ 
๓. อาจารย์ ดร.วรรณา 
๔. อาจารย์พนม 
๕. อาจารย์วีระภัทร 
 

 
ปวะบุตร 
อุดมผล 
กุลฑานันทน์ 
โพธิ์คง 
สาริปา 
พุ่มแก้ว 
โคตรพันธ์ 
เวชสวัสดิ ์
 
ทรัพย์รวงทอง 
นีละคุปต์ 
โคตรพันธ์ 
จองเฉลิมชัย 
หมวกเอ่ียม 

หน้าที ่ ๑. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ให้
เป็นไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภา 

๒. จัดทำรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
                    ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ญ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 

อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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คำสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช ภัฏ 

ที่ ๐๒๒ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบณัฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

--------------------------------------- 
 

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๖๒ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์การรับรองปริญญาทาง
การศึกษาของคุรุสภา ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ดังนี้ 
 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  โสภีรักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ธนรา  สิรธำรงลิศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาเคมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  พุ่มพิมล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ณัฏฐ์ทิตา  สิริธราเมธีกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมทรง  สุวพานิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ม้าคะนอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.สุพัตรา  ผาติวิสันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.เสน่ห์  หมายจากกลาง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล  วรเจริญศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.สุรดา  ไชยสงคราม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาภาษาไทย  
รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณ ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์นราวัลย์  พูลพิพัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์คู่บุญ  ศกุนตนาค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สายทองคำ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  บัวรอด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.ชลตวรรณ  ชุมเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ผลโยธิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ธิดา  พิทักษ์สนสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาพลศึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุวรรณโณภาส  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาศิลปศึกษา  
รองศาสตราจารย์พีระพงษ์  กุลพิศาล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณ ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์สวัล  เชื้อพรหม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกต  อุทธโยธา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวิญญู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.ปนัดดา  วงศ์นันตา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  บุญหลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  สุวรรณศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ขจิตพันธุ์  สุวรรณศิริภักดิ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาชีววิทยา  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน  แก้วไวยุทธ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพงศ ์ จำรัสพันธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.สุริยา  ชิณณะพงศ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต  เข็มทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์อุบลวรรณ  งามศิริผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  เย็นบำรุง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาสังคมศึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  มั่งค่ัง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัยพูลสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  เทพเรณ ู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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สาขาวิชาภาษาจีน  
รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ  สอดส่องกฤษ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์  อภิรัตน์วรเดช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารญ์สิทธินี  ธรรมชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.จงรักษ ์ ศรีทิพย ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาดนตรี  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.ฐาปนี  พวงงาม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาการประถมศึกษา  
ดร.ยุรวัฒน์  คล้ายมงคล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  แก่นอินทร ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
นางสาวกรชนก  เนตรโอภารักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
รองศาสตราจารย์อบเชย  วงศ์ทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์  โชครัตนชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์มาลี  หมวกกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาเกษตร  
รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา  จันทาศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
นายปิยะพัชร์  สถิตปรีชาโรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาฟิสิกส์  
ศาสตราจารย์พิเชษฐ์  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  จิ๋วประดิษฐ์กุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์เทพฤทธิ์  ยอดใส  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน  คูเจริญไพศาล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา  จีระวิพูวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ศิระภสสร  พินทุนันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชามวยไทย  
ดร.แสวง  วิทยพิทักษ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  เฉลียวศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ธนาทิพย์  ศิริไพบูลย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์  นิลสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ศุภลักษณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ  กิจนันทวิวัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท ์ สถิรกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  บูลภักดิ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.รื่น  หมื่นโกตะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.ไพโรจน์  ศาสนวิสุทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กลุ่มวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วิชาศึกษาทั่วไป  
ดร.สุภัทร  จำปาทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์อุษณีย์  ธโนศวรรย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สิน  งามประโคน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.พิรุณ  ศิริศักดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.นาฏฤด ี จิตรรังสรรค์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
นายเมธา  ศิลาพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
นางเมตตา  ศิริรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
หน้าที ่ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิง

สมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุ
สภา  
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

      ลงชื่อ  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)  
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
                   ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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คำสั่งท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที ่023 /2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
----------------------------------------- 

ตามท่ี ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
4 ปี อิงสมรรถนะ เพ่ือเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 27 หลักสูตร เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
มีคุณภาพและสอดคล้องกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  จึงจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรกลาง ทุกหลักสูตรใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เพ่ือให้การดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที ่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงานแก่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
 1.1 ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประธานกรรมการ  
 1.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง   กรรมการ  
 1.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการนาเสนอหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ นำเสนอภาพรวมตามข้อซักถาม และ
สรุปข้อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
 2.1 หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
 2.1.1 ดร.ปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว 
 2.2 หลักสูตรกลุ่มพ้ืนฐานการศึกษา  
 2.2.1 ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต ์
 2.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง 
 2.3 หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (School integrated Learning, SiL) 
 2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล 
 2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
 2.4.1 สาขาสังคมศึกษา 
 1) ดร.ทวัช  บุญแสง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
 2) ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
 2.4.2 สาขาคณิตศาสตร์ 
 1) รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 
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 2.4.3 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 1) รศ.ดร.วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
 2.4.4 สาขาภาษาอังกฤษ 
 1) ดร.สุภาพร เตวิยะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 
 2) อาจารย์พรพิสุทธิ์ ดวงเงิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
 2.4.5 สาขาภาษาไทย 
 1) ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 2.4.6 สาขาปฐมวัย  
 1) ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)  
 2) ผศ.สุวรรณา ไชยะธน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  
 3) อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)  
 4) อาจารย์ปวรา ชูสังข์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  
 2.4.7 สาขาประถมศึกษา  
 1) อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  
 2.4.8 สาขาพลศึกษา  
 1) ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป  แสงอุไร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)  
 2.4.9 สาขาฟิสิกส์  
 1) อาจารย์สาวิตรี ชามทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 
 2.4.10 สาขาเคมี 
 1) ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 
 2) ผศ.สังวาลย์  ตุกพิมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 
 3) ดร.วีรนุช  คฤหานนท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 
 2.4.11 สาขาชีววิทยา 
 1) ผศ.ดร.พรอนันต์  บุญก่อน (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 
 2) ผศ.ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 
 2.4.12 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 1) ดร.พิทักษ์  พลคชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 
 2) ดร.มนชิดา  ภูมิพยัคฆ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 
 2.4.13 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 1) นายเอกภพ  อินทรภู่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 2.4.14 สาขาดนตรีศึกษา 
 1) ผศ.ปราโมทย์  พ่อค้า (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 
 2) อาจารย์เมธินี  อ่องแสงคุณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
 2.4.15 สาขาธุรกิจศึกษา 
 1) อาจารย์ ดร.ภัทรธร  ปุยสุวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
 2.4.16 สาขาคหกรรมการศึกษา 
 1) นางสุพรรณี  โพธิ์แพงพุ่ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
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 2) ผศ.จุไรรัตน์  ประเสริฐสนิท (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
 2.4.17 สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 1) อาจารย์กุสุมา  ยกชู (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
 2) อาจรย์นิรมล  จันทร์สุวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
 3) อาจารย์วิมพ์วิภา บุญกลิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) 
 2.4.18 สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 1) อาจารย์ศาสต์  พานิชสิติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)  
 2) อาจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
 2.4.19 สาขาศิลปศึกษา  
 1) อาจารย์สุเมธ พัดเอ่ียม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
 2.4.20 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 1) ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 
 2.4.21 สาขาการศึกษาพิเศษ  
 1) ผศ.นงนุช  เพชรบุญวัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)  
 2) อาจารย์อรุณรัตน์  เดชสุวรรณ (มหาวิทยาลัยรชภัฏอุบลราชธานี)  
 2.4.22 สาขาภาษาจีน  
 1) อาจารย์ณัฐ  ปภัสรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 
 2) อาจารย์ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)  
 2.4.23 สาขาภาษาเกาหลี  
 1) อาจารย์รำพึง คำขา (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)  
 2.4.24 สาขามวยไทย  
 1) อาจารย์รวย  ตั้งมุททาภัทรกุล  (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 

3. คณะกรรมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง มีหน้าที่ ในการต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวก 
 3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 3.1.2 คณะนำเสนอหลักสูตร 
 3.1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3.2 ผู้นำเสนอและผู้ร่วมรับฟังการวิพากษ์ 
 3.2.1 อาจารย์บุญฤดี อุดมผล (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา) 
 3.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 3.2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง อาหารกลางวัน มีหน้าที่ ในการจัดการประสานบริการอาหารว่าง 
อาหารกลางวัน สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมรับฟังการวิทยากร ประกอบด้วย 
 4.1 นางสาวปรารถนา  บัวดิศ 
 4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5. คณะกรรมการลงทะเบียน มีหน้าที่ จัดทำเอกสารการลงทะเบียนสำหรับการสัมมนา และรับ
ลงทะเบียนในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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 5.1 นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 5.2 นางวิภา  เหล็กคม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
 5.3 นางสาวจุฑารัตน์  ทองพูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
 5.4 นางวีรนุช  สามกองาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
 5.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6. คณะกรรมกาการเงิน มีหน้าที่ การจัดทำรายงานเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายการ   
ต่าง ๆ ในการดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย  
 6.1 นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  
 6.2 นางสาวประภา  อ่ากลัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)  
 6.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดทำแผนผังห้องวิพากษ์กลุ่มสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย  
 7.1 นายอาไพร  เพชรว่าว (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

8. คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพ มีหน้าที่  
 8.1 นายอัศวิน  ไชยภูมิสกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
 8.2 นายวรพล  จันทร์คง (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
 8.3 นายอาไพร  เพชรว่าว (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ 
 9.1 ดร.มิตภาณี  พุ่มกล่อม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) 
 9.2 ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)  
 9.3 ดร.ณัฐกานต์  ภาคพรต (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
 

ให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที ่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึ งความมีประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงานวิพากษ์หลักสูตรอย่างเต็มความสามารถ 
 

สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
     ลงชื่อ 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
            ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
  
 
 
 
 


