
 
 

 
                 

มคอ. ๒ 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 

 
 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 

 ๑) รหัสและชื่อหลักสูตร ๑ 
 ๒) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๓) วิชาเอก ๑ 
 ๔) จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
 ๕) รูปแบบของหลักสูตร ๑ 
 ๖) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
 ๗) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
 ๘) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ๒ 
 ๙) ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของ  

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ 

 ๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน ๔ 
 ๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 

วางแผนหลักสูตร 
๔ 

 ๑๒) ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๕ 

 ๑๓) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
สถาบัน 

๗ 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๘ 
 ๑) ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๘ 
 ๒) แผนพัฒนาปรับปรุง ๙ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ๑๐ 
 ๑) ระบบการจัดการศึกษา ๑๐ 
 ๒) การด าเนินการหลักสูตร ๑๐ 
 ๓) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑๒ 
 ๔) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือ  

    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
๒๕ 

 ๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) ๒๘ 
  

 
 



 สารบัญ (ตอ่)  

เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๓๓ 

 ๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๓๓ 
 ๒) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ๓๔ 
 ๓) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้  

    จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
๔๑ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๕๗ 
 ๑) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) ๕๗ 
 ๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๕๗ 
 ๓) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕๗ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๕๘ 
 ๑) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ๕๘ 
 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ๕๘ 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๕๙ 
 ๑) การก ากับมาตรฐาน ๕๙ 
 ๒) บัณฑิต ๕๙ 
 ๓) นักศึกษา ๕๙ 
 ๔) อาจารย์ ๖๐ 
 ๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๖๒ 
 ๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๖๔ 
 ๗) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) ๖๙ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๗๑ 
 ๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๗๑ 
 ๒) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๗๑ 
 ๓) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ๗๑ 
 ๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๗๒  

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา ๗๓ 
 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  

                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๖ 

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙           
                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑๗ 



 

 สารบัญ (ตอ่)  

เรื่อง  หน้า 
 ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับ  

               ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๘ 

 ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวดัและประเมินผลการ 
                ศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๐๙ 

 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
                พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๒๐ 

 ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษาในภาค 
                ฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๒๗ 

 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับ 
                 ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๓๑ 

 ภาคผนวก ฌ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ  
                 ๔ ปี จ านวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๒๓๗ 

 ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง ครุศาสตรบัณฑิต 
                 ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๔๔ 

 ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร 
                บัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๔๙ 

 ภาคผนวก ฏ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
                 หลักสูตร 

๒๕๔ 

 ภาคผนวก ฐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา   
                ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  
                พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖๔ 

 ภาคผนวก ฑ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  
                 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
                 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๗๓ 

 ภาคผนวก ฒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                 ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
                 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๙๒ 

 ภาคผนวก ณ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะหลัก 
                 ในแต่ละหมวดวิชา 

๓๑๖ 



 
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ   ครุศาสตร์ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

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

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม (ไทย) :    ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

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

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :    B.Ed. (Mathematics) 

๓. วิชาเอก (ถ้าม)ี  - 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    ๕.๒ ประเภทหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

๕.๓ ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 



 

 

๒ 
 

๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ (๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

  คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ 
เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
๘.๑  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด 
๘.๒  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
๘.๓  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๘.๔  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
๘.๕  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 



 
 

 
 

 

๓ 

 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สถาบัน (ปีทีจ่บ) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางเสาวภาคย์ วงษ์ไกร วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๒๕๕๖ 
๒๕๕๓ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ นายสมเจตน์  ดวงพิทักษ ์ วท.ม. 
ค.บ. 

การสอนคณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วิทยาลัยครูเลย  

๒๕๓๘ 
๒๕๓๐ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวโศจิวัจน์  เสริฐศรี ค.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสตูรและการสอน 
หลักสตูรและการสอน 
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาลัยครูพระนคร 

๒๕๕๔ 
๒๕๓๘ 
๒๕๒๘ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวศิริพร  ศรีจันทะ 
 

ปร.ด. 
ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

ยุทธศาสตร์การจดัการการเรียนรู ้
คณิตศาสตรศึกษา 
การสอนวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๒๕๕๙ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปาริชาติ ภูภักดี วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 



 

 

๔ 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทย

ถือเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมือง
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 
โดย (๑) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๒) ท าให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่ม
กลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (๓) ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศ
เหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (๔) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษี
อากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย 
การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษา
และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการ
ตั้งเปูาหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐาน
ภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือปูองกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้าน
เดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก    จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง  
๓ เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง   การหลอมรวมความหลากหลายบน
พ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่ างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโอ
อาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 
 



 

 

๕ 
 

      ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่ง
ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การ
พัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรค
เอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ือ
อาทร (๒) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(๓) ส่งเสริมความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (๔) ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้ง
การรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
      ๑๑.๓ สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่าง
แท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คน
เรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนา
ระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัด
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง 

และมาตรฐานวิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  



 

 

๖ 
 

การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง นั่นก็
คือผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ในเนื้อหา สาขาเป็นอย่างดี และ
มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ/หรือการแก้ปัญหา   ในการจัดการศึกษาในสภาพ
ของสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติ
ใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝุรู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝุรู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ  ดังนั้นหลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม 

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งในมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนา
ท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 



 

 

๗ 
 

๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการ
ผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๑๒.๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ  
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

๑๒.๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก

เสรีได้ 
๑๓.๓ การบริหารจัดการ  

๑๓.๓.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/
คณะ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการด าเนินการ 

๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดย
ประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตาราง
สอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 
 



หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญา 

มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ สามารถบูรณาการและ
จัดการความรู้อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา  

๑.๒ ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

ประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่
ก่อนท่ีจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติ
เสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถ
ช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าท่ีท่ีมีความส าคัญยิ่งของครูครูคณิตศาสตร์ก็
คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทอย่างส าคัญใน
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

๑.๓ วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑.๓.๑ มีความรู้และเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาชีพครูเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

๑.๓.๒  มีความรู้ในศาสตร์การสอน และการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 ๑.๓.๓ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๑.๓.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๕ มีความสามารถใช้การภาษาเพื่อการส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและ
กลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑.๓.๕ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์นอกช้ันเรียน 

๑.๓.๖ มีความสามารถในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และสามารถออกแบบวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๑.๓.๗ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

 



 
 

๙ 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตให้มมีาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ. และคุรุสภา 
ก าหนด 

 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
และ  มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา  
๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑. เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 
๒. รายงานผลการ
ประเมิน 
หลักสูตร 

 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทาง วิชาการ 
 
 

 

๑. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

 

๑. รายงานความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
๒.แผนปรับปรุงหลักสูตร
ท่ีสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน
และภายนอก 

๓. แผนพัฒนาบุคลากรด้าน
การเรียนการสอน และบริการ
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
และเจตคติท่ีทันสมัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

๑. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการแก่
องค์กรภายนอก 
๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. ปริมาณงานบริการ  
วิชาการต่อบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
๒. ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ 
 

 



หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา  
๑.๑ ระบบ  

ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง 
หมวด ๕) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  และ

ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่ า ๘ สัปดาห์  ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) และให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ .ศ. ๒๕๕๐ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ช) 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 

๒.  การด าเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือนกรกฎาคม –  พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือนธันวาคม –  เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน    เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 

  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๒.๒.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  
๒.๒.๒ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุม
ตนเอง 

๒.๓.๒ นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา 
 



 
 

๑๑ 
 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา  

จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการ
นักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

๒.๔.๒ จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๔ - - - ๖๐ ๖๐ 

รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๖๐ ๖๐ 

 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
งบด าเนินการ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๔,๐๘๐,๐๐๐ ๔,๐๘๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
เงินทั้งหมด ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
๒.๗ ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลแบบสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ ระบุ 
 
 



 
 

๑๒ 
 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ) 

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑  หลักสูตร  
๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     ๑๔๐ หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร    

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.๑ 

ไม่น้อยกว่า (นก) 
โครงสร้างหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า (นก) 

ก. หมวดศึกษาทั่วไป 
     กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓๐  
- 
- 
- 
- 

๓๐  
๑๒  
๓   
๖ 
 ๙   
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    ๑) กลุ่มวิชาชีพครู 
        (๑) วิชาชีพครู 
                ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ 
                ๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
    ๒) กลุ่มวิชาเอก 
        ๒.๑) วิชาเอกบังคับ 
        ๒.๒) วิชาเอกเลือก 

 ๙๔  
๓๔  

 
๒๒  
๑๒  

 
๖๐  
๔๐  
๒๐  

๑๐๔  
๔๓  

 
๒๘  
๑๕   

 
๖๑  
๔๐  
๒๑  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖  ๖  
จ านวนหน่วยกิตรวม ๑๓๐  ๑๔๐  

 

       
 
 
 
 



 
 

๑๓ 
 

๓.๑.๓ รายวิชา 
ก าหนดความหมายของโครงสร้างรหัสวิชา ๗ หลัก ดังนี้ 
๑. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
๒. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
๓. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก ๓ ประการ คือ  

๓.๑ ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
๓.๒ ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
๓.๓ อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

๔. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ ตัว 
เลข ๓ ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที ่๔ บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที ่๕ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที ่๖, ๗ บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 

 ๑)  หมวดและหมู่วิชาก าหนดรหัสดังนี้ 
 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๐๐ วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ ๑๒๕ ประวัติศาสตร์ 
๑๐๑ หลักการศึกษา ๑๒๖ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
๑๐๒ หลักสูตรและการสอน ๑๒๗ ภูมิศาสตร์ 
๑๐๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๑๒๘ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๐๔ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ๑๒๙ เศรษฐศาสตร์ 
๑๐๕ จิตวิทยาและการแนะแนว ๑๓๐ อุตสาหกรรมศิลป์ 
๑๐๖ การบริหารการศึกษา ๑๓๑  
๑๐๗ การศึกษาปฐมวัย ๑๓๒  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 



 
 

๑๔ 
 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๐๘ การศึกษาพิเศษ ๑๓๓  
๑๐๙ พลศึกษาและนันทนาการ ๑๓๔  
๑๑๐  ๑๓๕  
๑๑๑ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑๓๕  
๑๑๒ ฟิสิกส์ ๑๓๗  
๑๑๓ เคมี ๑๓๘  
๑๑๔ ชีววิทยา ๑๓๙  
๑๑๕ คณิตศาสตร์และสถิติ  ๑๔๐  
๑๑๖ คอมพิวเตอร์ ๑๔๑ ศิลปศึกษา 
๑๑๗  ๑๔๒ วิจิตรศิลป์ 
๑๑๘  ๑๔๓ ประยุกต์ศิลป์ 
๑๑๙  ๑๔๔ นาฏศิลป์และการแสดง 
๑๒๐  ๑๔๕ ดุริยางคศิลป์ 
๑๒๑ ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ๑๔๖  
๑๒๒ ภาษาศาสตร์ ๑๔๗  
๑๒๓ ภาษาไทย ๑๔๘  
๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๑๔๙  

   
  ๒) ลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตรก าหนดดังนี้    

๑. คณิตศาสตร์ทั่วไป    แทนด้วยตัวเลข ๑ 
๒. รากฐานคณิตศาสตร์    แทนด้วยตัวเลข ๒ 
๓. พีชคณิต      แทนด้วยตัวเลข ๓ 
๔. การวิเคราะห์     แทนด้วยตัวเลข ๔ 
๕. เรขาคณิต     แทนด้วยตัวเลข ๕  
๖. คณิตศาสตร์ส าหรับจุดประสงค์เฉพาะ  แทนด้วยตัวเลข ๖ 
๗. ความน่าจะเป็น สถิติและเทคโนโลยี  แทนด้วยตัวเลข ๗ 
๘. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   แทนด้วยตัวเลข ๘ 
๙. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์   แทนด้วยตัวเลข ๙ 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา  และการวิจัย 

 
 



 
 

๑๕ 
 

        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        ๓๐ หน่วยกิต 
(๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                      บังคับเรียน  ๑๒ หนว่ยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

English Speaking and Listening Skills 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Usage for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

๓(๒-๒-๕) 

(๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                  บังคับเรียน  ๓ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ 

Aesthetics 
๓(๒-๒-๕) 

(๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                   บังคับเรียน ๖ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

๓(๒-๒-๕) 

(๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  บังคับเรียน  ๙ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 

๓(๒-๒-๕) 

        ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                   ๑๐๔ หน่วยกิต 
            (๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                                           ๔๓ หน่วยกิต 
                  ๑.๑ วิชาชีพครู (บังคับ)                                                   ๒๘ หน่วยกิต 
                            บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                                 ๒๘ หน่วยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ 

Individual Development Plan 
๑(๐-๒-๑) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers           

๓(๒-๒-๕) 



 
 

๑๖ 
 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development                                  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instructional Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation             

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and 
Learning  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher                               

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in 
Education            

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

        ๑.๒ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                                        ๑๕ หน่วยกิต 
                บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                                             ๑๕ หน่วยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    

Practicum Teaching 1 
๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน๒    
Practicum Teaching 2 

๑(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    
Practicum Teaching 3 

๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   
Internship 1  

๖(๕๔๐) 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒   
Internship 2  

๖(๕๔๐) 

   



 
 

๑๗ 
 

           (๒) กลุ่มวิชาเอก                                                                ๖๑ หน่วยกิต 
                ๒.๑ วิชาเอกบังคับ          บังคับเรียน                                  ๔๐ หน่วยกิต 
๑๑๕๑๒๐๑-๖๒ หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of  Mathematics 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๑๒๐๒-๖๒ ระบบจ านวน 
Number System 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๑๔๐๑-๖๒ แคลคูลัส ๑ 
Calculus 1 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๑๖๐๑-๖๒ พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๑๗๐๔-๖๒ ความน่าจะเป็นและสถิติ 
Probability  and  Statistics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๒๔๐๑-๖๒ แคลคูลัส ๒ 
Calculus 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๒๒๐๑-๖๒ ทฤษฎีจ านวน 
Number Theory 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๒๕๐๑-๖๒ เรขาคณิตเบื้องต้น 
Introduction to Geometry 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๒๗๐๑-๖๒ วิทยาการค านวณ 
Computing Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๒๖๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Management in Mathematics of Elementary Level 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๒๖๐๖-๖๒ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
English for Management in Mathematics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๓๖๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
Management in Mathematics of Lower Secondary 
Level 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๔๙๐๑-๖๒ สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Seminar in Mathematics Education 

๑(๐-๒-๑) 

๑๑๕๓๖๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
Management in Mathematics of High School Level 

๓(๒-๒-๕) 

   
   



 
 

๑๘ 
 

      ๒.๒ วิชาเอกเลือก                                    ๒๑ หน่วยกิต 
                เลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า                                  ๒๑ หน่วยกิต 
๑๑๕๑๓๐๑-๖๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamental Mathematics 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๒๗๐๒-๖๒ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Digital Technology for Management in Mathematics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๓๑๐๑-๖๒ ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
History and Evolution of Mathematics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๓๓๐๑-๖๒ พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๓๓๐๓-๖๒ วิยุตคณิต 
Discrete Mathematics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๓๙๐๑-๖๒ การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
Activity Organizing of Mathematics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๓๙๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
Management in STEM Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๓๙๐๓-๖๒ การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Research in Mathematics Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๔๒๑๐-๖๒ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Mathematical Problem Solving 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๔๒๑๕-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Measurement and Evaluation of Mathematics 
Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๔๓๐๓-๖๒ ทฤษฎีสมการ 
Theory of Equations 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๔๔๐๔-๖๒ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

๓(๒-๒-๕) 

 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า     ๖     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้  

 



 
 

๑๙ 
 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

๑๑๕๑๒๐๑-๖๒ หลักการทางคณิตศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๒๐๒-๖๒ ระบบจ านวน ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๔๐๑-๖๒ แคลคูลัส ๑ ๓(๒-๒-๕) 

  รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเป็นครู 
๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

๑๑๕๑๖๐๑-๖๒ พีชคณิตเชิงเส้น ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๗๐๔-๖๒ ความน่าจะเป็นและสถิติ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๔๐๑-๖๒ แคลคูลัส ๒ ๓(๒-๒-๕) 

  รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 
 
 



 
 

๒๐ 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

๑๑๕๒๒๐๑-๖๒ ทฤษฎีจ านวน ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๕๐๑-๖๒ เรขาคณิตเบื้องต้น ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๗๐๑-๖๒ วิทยาการค านวณ ๓(๒-๒-๕) 

xxxx วิชาเอกเลือก ๑ ๓ 
  รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ   ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

 ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    ๑(๙๐) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
๑๑๕๒๖๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๒๖๐๖-๖๒ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๓(๒-๒-๕) 

xxxx วิชาเอกเลือก ๒ ๓ 
  รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 
 
 
 



 
 

๒๑ 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

๑๑๕๓๖๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๔๙๐๑-๖๒ สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา ๑(๐-๒-๑) 
xxxx วิชาเอกเลือก ๓ ๓ 
xxxx วิชาเอกเลือก ๔ ๓ 

เลือกเสรี xxxx วิชาเลือกเสรี ๑ ๓ 
  รวมหน่วยกิต ๑๙ 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

๑๑๕๓๖๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓(๒-๒-๕) 

xxxx วิชาเอกเลือก ๕ ๓ 
xxxx วิชาเอกเลือก ๖ ๓ 
xxxx วิชาเอกเลือก ๗ ๓ 

เลือกเสรี xxxx วิชาเลือกเสรี ๒ ๓ 
  รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒ 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) 
(วิชาชีพครู)    

รวมหน่วยกิต ๖ 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครนุิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) 

  รวมหน่วยกิต ๗ 



        
 

 
 

๒๓ 

๓.๒ ชื่อ สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
สถาบัน (ปีทีจ่บ) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางเสาวภาคย์ วงษ์ไกร วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๒๕๕๖ 
๒๕๕๓ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ นายสมเจตน์  ดวงพิทักษ ์ วท.ม. 
ค.บ. 

การสอนคณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วิทยาลัยครูเลย  

๒๕๓๘ 
๒๕๓๐ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวโศจิวัจน์  เสริฐศรี ค.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสตูรและการสอน 
หลักสตูรและการสอน 
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาลัยครูพระนคร 

๒๕๕๔ 
๒๕๓๘ 
๒๕๒๘ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวศิริพร  ศรีจันทะ 
 

ปร.ด. 
ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

ยุทธศาสตร์การจดัการการเรียนรู ้
คณิตศาสตรศึกษา 
การสอนวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๒๕๕๙ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปาริชาติ ภูภักดี วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 

๖ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายประดิษฐ์ วิชัย กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

คณิตศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก  
มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โ รฒ
พิษณุโลก 

๒๕๓๓ 
๒๕๒๕ 

๗ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวนิ่ม  อินทะสอน วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

๒๕๕๓ 
๒๕๔๙ 

 



        
 

 
 

๒๔ 

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สถาบัน (ปีทีจ่บ) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x ครูช านาญการพเิศษ นายทนงเกียรติ  พลไชยา  ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตร์ศึกษา 
คณิตศาสตร์ศึกษา 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๒๕๕๗ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๖ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางเตือนใจ ศรีเกษม วท.ม. 
ศษ.บ. 

คณิตศาสตร ์
การสอนคณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

๒๕๔๖  
๒๕๔๒ 



 
 

๒๕ 
 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
       การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  ประกอบด้วย   
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ    
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  การจัดท าบันทึกและรายงานผล    
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
   ๔.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
    ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน     มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ    
    ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม  โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้ อ่ืนและประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
   ๔.๑.๒ ด้านความรู้ 
    ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อาทิ ค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ

 



 
 

๒๖ 
 

เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้    
    ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา  
    ๓) มีมีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน     
    ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน  
    ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
   ๔.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
    ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
    ๒) สามารถคิดรเิริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
    ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  
   ๔.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และทางสังคม    



 
 

๒๗ 
 

    ๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
    ๓) มีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
    ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
   ๔.๑.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
    ๒) สื่อสารกับผู้ เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
    ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  
   ๔.๑.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
    ๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัด
ทางกาย 
    ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการ



 
 

๒๘ 
 

ท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
    ๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้
เต็มตามศักยภาพ      
    ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

๔.๒ ช่วงเวลา  
๑. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่  ๒       
๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒   ชั้นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่  ๒   
๓. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓   ชั้นปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่  ๒   
๔. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑  
๕. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๓ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ชั่วโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒     ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ชั่วโมง 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  

         ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 



 
 

๒๙ 
 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ๕.๒.๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศษิย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๕.๒.๒. ด้านความรู้ 

๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 



 
 

๓๐ 
 

๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๕.๒.๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 ๕.๒.๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์

๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๕.๒.๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจ

องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



 
 

๓๑ 
 

๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ  รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

๕.๒.๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพื้นท่ี 

๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียนท่ีตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติ
และผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 

๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

๔) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 

๕.๓ ช่วงเวลา  
 ภาคการศกึษาที่ ๑ ปีการศึกษาท่ี ๓  ๑๑๕๔๙๐๑ – ๖๒ สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ๓ หน่วยกิต 



 
 

๓๒ 
 

๕.๕ การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ ๒ 
ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ ๓ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนด
ชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุง
ให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะ
การท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  ๓ คน 

 



 

 

 

 หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. ความสามารถดานการสอน 

 

นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตาม

ความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียน

รูทันเหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช

คอมพิวเตอรรวมถึง โปรแกรมทางคณิตศาสตรมา

ประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจ

ใฝรูใฝเรียน เขาใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไป

ในรายวิชาที่เก่ียวของ 

๒. ความสามารถดานวิชาการ  

 

นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชา

ของการสอน จนสามารถนําไปใชสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา 

ตระหนักในคุณคาของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและ

การประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใชในการ

เรียนการสอน วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและ

นําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได  

๓. ดานคุณธรรม 

 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการ

ดําเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมี

ศีลธรรม  

๔. ดานบุคลิกภาพ  

 

มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี

สามารถทํางานรวมกันกับผูอื่นได ใหคําปรึกษาแกนักเรียน

ได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอื้ออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรู            

ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอตน

เสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงาน

ของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย  

 

 

 

 



 
 

๓๔ 
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความ

เปนครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 

๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตยตองาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง ประพฤติตน เปนแบบอยางทีด่ีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสราง

การพัฒนาที่ยั่งยืน   

๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให

เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิต

และการตัดสินใจ  

๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางาน

และสภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูสึกของผูอื่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคม

และประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือนหรือการ

ลอกเลียนผลงาน 

๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   ๑) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ

สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู

  ๒) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ 

  ๓) การเรียนรูจากกรณีศกึษา 

  ๔) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม  

  ๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

  ๖) การบรรยายเชิงปฏสิัมพันธ  

  ๗) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน  

  ๘) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

   ๙) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครเูปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง  

  ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี

  ๓) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 



 
 

๓๕ 
 

  ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

  ๕) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

  ๖) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

  ๗) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

๒.๒ ดานความรู 

  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของ

ครู อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนคร ู

จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไข

ปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการ

เรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับคร ู

ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด

ประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูร

ณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหง

การเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช  

๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถ

วิเคราะหความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง  สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการ

และนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐาน

ผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 

๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบน

พ้ืนฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนา

ตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารตามมาตรฐาน 

๕) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  



 
 

๓๖ 
 

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานความรู 

  ๑) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม โดยใหผูเรียนวิเคราะห

และ สังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

  ๒) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ  

  ๓) การเรียนรูแบบรวมพลัง  

  ๔) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  

  ๕) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

  ๖) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการ

เรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน  

  ๗) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน  

  ๘) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

  ๙) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน  

  ๑๐) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

  ๑๑) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน  

  ๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 

  ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

  ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของ

ความรู 

  ๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 

  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  ๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 

  ๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน  เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาว

ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต 

นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดย

คํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและ

ยุทธศาสตรชาต ิบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  



 
 

๓๗ 
 

๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสราง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม 

รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ๑) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

  ๒) การเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง  

  ๓) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ  

  ๔) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน  

  ๕) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน  

  ๖) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

  ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

  ๘) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง  

  ๙) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

  ๑๐) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  

  ๑๑) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส  

 ๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็น

วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

  ๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

  ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  ๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  ๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๒.๔.๑ ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณและทางสังคม 

๒) ทํางานรวมกับผู อ่ืน  ทํ างานเปนทีม เปนผูนํ าและผูตามที่ดี  มี

สัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 



 
 

๓๘ 
 

๓) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอ

สวนรวม สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

๔) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทาง

จริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยาง

สรางสรรค 

๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๑) การเรียนรูแบบรวมมือ  

  ๒) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

  ๓) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนองานวิชาการ 

  ๔) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยาง

ไตรตรอง 

  ๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

  ๖) การเรียนรูแบบรวมพลัง 

  ๗) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

  ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 

  ๓) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผู

ตามที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกัน 

  ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  ๕) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

 

๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๒) สื่อสารกับผู เรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและ

ผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดอยางมีประสิทธภิาพโดยสามารถเลือกใชการส่ือสารทางวาจา การเขียนหรือ

การนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 



 
 

๓๙ 
 

๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการ

เรียนรูตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การ

จัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสงขอมูล

และสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ  อีกท้ัง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน

การศกึษาจากขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน 

  ๒) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณา

การการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ๓) การจัดทําอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานที่นําเสนอ 

  ๔) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

   ๕) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครเูปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญดานการศึกษา 

  ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ

การศกึษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  ๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

๒.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

  ๒.๖.๑ ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การ

ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน

ผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของของผูเรียนและ

พื้นที ่

๒) สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริม

พัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความ



 
 

๔๐ 
 

แตกตางระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียนที่มี

ขอจํากัดทางกาย 

๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการ

คิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณา

การการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไข

ปญหาและพัฒนาดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญ

ที่สุด 

๔) สรางบรรยากาศและจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวย

ความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

ใหเต็มตามศักยภาพ 

๕) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน 

ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะ

การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถนําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 

๒.๖.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

  ๑) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

  ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชา

เฉพาะผนวก      วิธีสอนกับเทคโนโลยี  

  ๓) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

  ๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครเูปนรายปตลอดหลักสูตร 

     ๕) การเรียนรูผานประสบการณ  

  ๖) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ  

๒.๖.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

  ๑) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 

  ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  ๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 

  ๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

 



 
 

๔๑ 
 

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป )       

พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ ดาน มีดังนี้ 

 ๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย

ตองาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คอื การเคารพสิทธิและใหเกียรติคน

อ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูสึกของผูอื่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคม

และประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือนหรือการ

ลอกเลียนผลงาน 

 ๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาท ิ

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา 

สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การ

วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการ

นิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ

การรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับ

การปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 

Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร 



 
 

๔๒ 
 

เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional 

Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช  

๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห

ความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง  สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการ

เรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 

๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน

และพัฒนาผูเรียน  

๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน  เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาว

ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต 

นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดย

คํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและ

ยุทธศาสตรชาต ิบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้ง

การถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

 ๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและทางสังคม 

๔.๒ ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม 



 
 

๔๓ 
 

๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

 ๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศกึษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผูเก่ียวของกลุม

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนําเสนอ

ดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 

๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรู

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การ

จัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสง

ขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและ

สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๔๔  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

หมวด
วิชา 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 
ความรู 

๓  
ทักษะทางปญญา 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

การศึกษา
ทั่วไป 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                      

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟง
ภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑     
 

    
 

  
 

     
 

    
 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) ๒   
 

 

    
 

    
 

    
 

 
 

    
 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใชภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒   
 

    
 

     
 

    
 

   
 

 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๓    
 

 

    
 

 
 

  
 

   
 

 
 

     
 

กลุมวิชามนุษยศาสตร                      

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๒   
 

    
 

 

     
 

  
 

  
 

    
 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร                      

๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข็มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑    
 
 

 
 

   
 

  
 

   
 

  
 

 
 

   
 

 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตรพระราชาเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน 

๓(๒-๒-๕) ๓  
 

   
 

   
 

  
 

 
 

    
 

  
 

   
 

 
 

 



 
 

 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑       
 ความรับผิดชอบหลัก   

 
 

หมวด
วิชา 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 
ความรู 

๓  
ทักษะทางปญญา 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

การศึกษา
ทั่วไป 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

                     

 ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสรางเสริมและดูแลสุข
ภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๑   
 

  

 
  

 
  

 
  

 
 
 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒  
 

 
 

   
 

 
 

    
 

    
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓   

 
   

 
 
 

  

    
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



 

๔๖ 
 

 

๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน 

 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดานในกลุมวิชาชีพครูและวิชาเอก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๖ ดาน มีดังนี้ 

 ๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย

ตองาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและใหเกียรติคน

อ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูสึกของผูอื่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคม

และประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือนหรือการ

ลอกเลียนผลงาน 

 ๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาท ิ

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา 

สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การ

วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการ

นิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ

การรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับ

การปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 

Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional 

Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช  



 

๔๗ 
 

 

๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห

ความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง  สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผล     

การเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 

๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน   

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ

สามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน 

พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน  เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาว

ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต 

นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดย

คํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและ

ยุทธศาสตรชาต ิบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้ง

การถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

 ๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและทางสังคม 

๔.๒ ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

  



 

๔๘ 
 

 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศกึษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผูเก่ียวของกลุม

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนําเสนอ

ดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 

๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรู

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การ

จัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสง

ขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและ

สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

๖. ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๖.๑ สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การ

ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ

ประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของของผูเรียน

และพื้นที่ 

๖.๒ สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการชวยเหลือ แกไขและ

สงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผูเรียนที่

มีความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียน

ที่มีขอจํากัดทางกาย 

๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ

ทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการ

การทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไข

ปญหาและพัฒนาดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียน

สําคัญที่สุด 

๖.๔ สรางบรรยากาศและจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลย ี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือ

อํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรู

อยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 



 

๔๙ 
 

 

๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการ

เรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถนําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนและการพัฒนา

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๕๐  

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาชีพคร ู

 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ ๑(๐-๒-๑) ๔                         

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
        

 

 
               

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลกัสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ

เรยีนรู 

๓(๒-๒-๕) ๑ 

        

 

               

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการ

เรยีนรู 
๓(๒-๒-๕) ๒ 

        

 

               

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
        

 

               

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาสาํหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๑                         

 



 

 

 

๕๑  

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและ

การประกันคณุภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
        

 

               

 ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) ๑                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๕๒  

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

        หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวย

กิต 
ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชา

ปฏิบัติ 

การสอน

ในสถาน 
ศึกษา 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู

ระหวางเรียน ๑ 

๑(๙๐) ๑ 
        

 
               

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู

ระหวางเรียน ๒ 

๑(๙๐) ๒ 
        

 
               

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู

ระหวางเรียน ๓ 

๑(๙๐) ๓ 
        

 
               

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔                         

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔                         

 
 

 

 

 

 



 

 

 

๕๓  

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้น

ป 
มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาเอก

บังคบั 
๑๑๕๑๒๐๑-๖๒ หลักการทางคณติศาสตร ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๑๕๑๒๐๒-๖๒ ระบบจํานวน ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๑๕๑๔๐๑-๖๒ แคลคูลัส ๑ ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๑๕๑๖๐๑-๖๒ พีชคณิตเชิงเสน ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๑๕๑๗๐๔-๖๒ ความนาจะเปนและสถิต ิ ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๑๕๒๔๐๑-๖๒ แคลคูลัส ๒ ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๑๕๒๒๐๑-๖๒ ทฤษฎีจํานวน ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๑๕๒๕๐๑-๖๒ เรขาคณิตเบ้ืองตน ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๑๕๒๗๐๑-๖๒ วิทยาการคํานวณ ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๑๕๒๖๐๑-๖๒ การจดัการเรียนรูคณิตศาสตร

ระดับประถมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
                        

๑๑๕๒๖๐๖-๖๒ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
                        

                    



 

 

 

๕๔  

 

  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้น

ป 
มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาเอก

บังคับ 
๑๑๕๓๖๐๑-๖๒ การจดัการเรียนรูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
                        

๑๑๕๔๙๐๑-๖๒ สัมมนาทางคณิตศาสตรศกึษา ๑(๐-๒-๑) ๓                         

๑๑๕๓๖๐๒-๖๒ การจดัการเรียนรูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
                        

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

๕๕  

 

                              แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้น

ป 
มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาเอก

เลือก 
๑๑๕๑๓๐๑-๖๒ คณิตศาสตรพืน้ฐาน ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๒๗๐๒-๖๒ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร 
๓(๒-๒-๕) -          

  
             

๑๑๕๓๑๐๑-๖๒ ประวัติและพัฒนาการทาง

คณิตศาสตร 
๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๓๓๐๑-๖๒ พีชคณิตนามธรรม ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๓๓๐๓-๖๒ วิยุตคณิต ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๓๙๐๑-๖๒ การจดักจิกรรมทางคณิตศาสตร ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๓๙๐๒-๖๒ การจดัการเรียนรูสะเต็มศกึษา ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๓๙๐๓-๖๒ การวจิัยทางคณิตศาสตรศกึษา ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๔๒๑๐-๖๒ การแกปญหาทางคณิตศาสตร ๓(๒-๒-๕) -                         

 

            



 

 

 

๕๖  

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

                                   หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้น

ป 
มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทางปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาเอก

เลือก 
๑๑๕๔๒๑๕-๖๒ การวดัและประเมินผลการเรียนรู

คณิตศาสตร 
๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๔๓๐๓-๖๒ ทฤษฎีสมการ ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๑๕๔๔๐๔-๖๒ การวเิคราะหเชิงคณิตศาสตร ๓(๒-๒-๕) -                         

 

 

 



หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน
ดังนี้ 

ระดับคะแนน     ค่าระดับคะแนน 
 A      ๔.๐๐ 
 B+      ๓.๕๐ 
 B      ๓.๐๐ 
 C+      ๒.๕๐ 
 C      ๒.๐๐ 
 D+      ๑.๕๐ 
 D      ๑.๐๐ 
 E      ๐.๐๐ 

และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ) 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๑.๑ การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ๒.๑.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   ๑) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
   ๒) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
   ๓) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๒.๑ ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
  ๒.๒.๒ ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง 
หมวด ๖) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ หมวด ๒)  
 
 



 

 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏ และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 
๑.๒ การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัด       

การเรียนการสอน 

๑.๓ การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     ๒.๑.๑ ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ  

     ๒.๑.๒ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

         ๒.๑.๓ ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
          ๒.๒.๑ พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท า
ผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

          ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ  

      ๒.๒.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
ในการประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
 
 



หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การก ากับมาตรฐาน 

 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน าตลอดจนแนว
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับ
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า ทุกปีอย่างต่อเนื่องมีการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา การปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรจะด าเนินอย่างน้อยทุก ๕ ปี   

๒.  บัณฑิต 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
     ทางหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย / 
ผู้ประกอบการ 

๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  
     จากการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต พบว่าบัณฑิตท่ีจบในหลักสูตรสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพ รับราชการครูในสายเฉพาะด้าน และสามารถประกอบ
อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวได้ 

๓. นักศึกษา 
 ๓.๑ ระบบการรับนักศึกษา  
 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ตามข้อบั ง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ  .ศ . ๒๕๕๕ หมวด ๑   
การรับเข้านักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบในการด าเนินงานดังนี้ 

๓.๑.๑ คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/
ทบทวน/ก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา 

๓.๑.๒ หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณากรรมการออกข้อสอบและสอบสัมภาษณ์
เพื่อด าเนินการสอบคัดเลือก 

๓.๑.๓ มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 
๓.๑.๔ รายงานตัว 

๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาดังนี้ 

๓.๒.๑ ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการด าเนินงาน
โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษา 



 
 

๖๐ 
 

๓.๒.๑ หลักสูตรเสนอแผนงาน/โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ต่อคณะ 

๓.๒.๑ หลักสูตรด าเนินแผนงาน/โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

๓.๒.๑ หลักสูตรประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินแผนงาน/โครงการการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

๓.๓ การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบการควบคุมดูแลนักศึกษา รวมท้ังการให้

ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี ้
๓.๓.๑ เสนอช่ือเพื่อแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๓.๒ จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษา 
๓.๓.๓ รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๓.๔ ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ติดตามการคงอยู่ ความพึงพอใจ และการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาในทุกปีการศึกษา 

๔. อาจารย์ 
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 

  ๔.๑.๑  ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดนอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ขั้นพื้นฐาน 

  ๔.๑.๒  ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
  ๔.๑.๓  สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้

อย่างเป็นระบบและมีการ  ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
  ๔.๑.๔  ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา 
  ๔.๑.๕  ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้ส่ือการศึกษา 
  ๔.๑.๖  เสนอแต่งต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวน
หลักสูตร  
  ๔.๒.๑  อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อส้ินสุดการเรียนทุกรายวิชา 
  ๔.๒.๒  อาจารย์ร่วมกันสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อ

ส้ินสุดปีการศึกษา 



 
 

๖๑ 
 

  ๔.๒.๓  อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรวบรวมและ
จัดท าร่างการปรับปรุง หลักสูตร 

๔.๓ การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ  
  ๔.๓.๑  การจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องท่ีต้องการความ

เช่ียวชาญพิเศษเท่านั้น 
  ๔.๓.๒  การพิจารณาจะต้องผ่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
  ๔.๓.๓  การจ้างอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาโดยประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความ

ต้องการในการจ้างและ เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  ๔.๓.๔  การจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็น
อย่างน้อย 

  ๔.๓.๕  จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งท่ีมีการสอน 
  ๔.๓.๖  คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
          ๔.๔ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบในการด าเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเป็นกลไกในการขับเคล่ือนระบบ  ดังนี้ 

๔.๔.๑ หลักสูตรส ารวจ/วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
๔.๔.๒ วางแผนพัฒนาอาจารย์โดย 

๔.๔.๒.๑ ก าหนดให้มีการพัฒนาตนเองในด้านจัดการเรียน     
การสอนโดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๔.๔.๒.๒ ก าหนดให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อให้
มีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น หรือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๔.๔.๒.๓ ก าหนดให้อาจารย์ในสาขาด าเนินการตามหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบในรายวิชาท่ีสอน มีการพัฒนาต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน วิจัยหรือวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 

๔.๔.๓ ติดตามและประเมินผล 

 



 
 

๖๒ 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

         การออกแบบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบและกลไก
ดังนี ้

๕.๑.๑ การออกแบบหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( มคอ.๒ ) 
๕.๑.๑.๑ ยกร่างหลักสูตรโดยยึด มคอ.๑ และสาระความรู้และ 
            สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  
๕.๑.๑.๒  ก าหนดรายละเอียด มคอ.๒ ตามแบบฟอร์มก าหนด  

          จ านวน ๘ หมวด โดยมี การศึกษา วิจัย และส ารวจ 
          ความ ต้องการของประเทศ สังคมและท้องถิ่น และ 

 การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
๕.๑.๑.๓  ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 
๕.๑.๑.๔  วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
๕.๑.๑.๕  วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๕.๑.๑.๖  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและจัดท ารูปเล่มหลักสูตรเพื่อ  

          เสนอขออนุมัติตามล าดับ 
๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบและกลไก
ดังนี ้

๕.๑.๒.๑  ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตผู้สอน และ    
          ข้อเสนอแนะจากรายงานการด าเนินงานหลักสูตร  
          (มคอ. ๗) 

๕.๑.๒.๒  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง  
             เนื้อหาสาระให้ทันสมัย 
๕.๑.๒.๓  เสนอขออนุมัติตามล าดับ 

๕.๒ การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบการก าหนดผู้สอนดังนี้ 

 ๕.๒.๑ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา  
                         ก าหนดผู้สอน และมอบหมายภาระการสอนตามความรู้ความสามารถ  
                         ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การสอน 

๕.๒.๒ เสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อด าเนินการการจัด  
         ตารางเรียนและตารางสอน  
 



 
 

๖๓ 
 

๕.๓ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบและกลไกให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) การจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

๕.๓.๑ หลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๓ 
และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการก าหนดกลยุทธ์
การสอน และวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

๕.๓.๒ หลักสูตรมีการติดตามและตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๓ และ 
มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอน 

๕.๓.๓ ก าหนดให้มีการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
๕.๓.๔ หลักสูตรมีการประชุมเพื่อสะท้อนผลต่ออาจารย์ผู้สอน 

๕.๔ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบและกลไกให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

๕.๔.๑ ก าหนดให้หลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิด
เรียนท้ังหมดโดยแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ 

๕.๔.๒ จัดให้มีการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษานั้นๆ 

๕.๔.๓ เขียนรายงานผลการทวนสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะและ
อาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา 

๕.๕ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบและกลไกในการก ากับ มคอ. ๕  มคอ.๖ และ มคอ.๗ 
ดังนี ้

๕.๕.๑ หลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท ารายละเอียด
ของการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.
๕ มคอ.๖ และมคอ.๗)  



 
 

๖๔ 
 

๕.๕.๒ หลักสูตรมีการติดตามและตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดของการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.
๖และมคอ.๗) 

๕.๕.๓  หลักสูตรมีการประชุมเพื่อสะท้อนผลต่ออาจารย์ผู้สอน 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ การบริหารงบประมาณ 
  เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้วคณะจะด าเนินการ

จัดสรรงบประมาณลงสู่สาขาวิชาโดยคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายท่ัวไปในคณะ  
วัสดุครุภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ ส่วนวัสดุครุภัณฑ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชาจะพิจารณา
ด าเนินการหาเองโดยใช้งบประมาณท่ีคณะจัดสรรให้ นอกจากนี้งบประมาณท่ีคณะจัดสรรให้ 
ยังใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและอาจารย์บางกิจกรรมของสาขาวิชา 

๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 ๖.๒.๑ สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 

ใช้อาคารสถานที่  อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร ๒ และอาคาร ๒๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 
(ห้อง)  

หมายเหตุ 

๑. ห้องเรียน    
- ห้องเรียนขนาด ๔๕ คน ๔๔   
- ห้องเรียนขนาด ๘๐ คน ๘   
- ห้องเรียนขนาด ๑๐๐ คน ๔   
๒. ห้องปฏิบัติการท้ังหมด   
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด ๔๐ เครื่อง ๔   
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๔๐ เครื่อง ๑   
- ห้องปฏิบัติการ STEM ขนาด ๔๐ คน ๑   
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ขนาด ๔๐ คน ๑   
๓. ห้องประชุม   
- ห้องประชุมสภา ช้ัน ๙ ขนาด ๑๐๐ คน ๑   
- ห้องประชุมกล้วยไม้ ๑–๒ ขนาด ๒๐ คน ๒   
- ห้องประชุมแสงเทียน ขนาด ๒๐ คน ๑   
๔. ห้องสอบวิทยานิพนธ์   



 
 

๖๕ 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 
(ห้อง)  

หมายเหตุ 

- ห้องขนาด ๒๐ คน ๑  
๕. ห้องพักอาจารย์   
- ห้องพักอาจารย์ประจ าสาขา ขนาด ๕ คน ๑๙  
๖. ห้องให้ค าปรึกษา   
- ห้องให้ค าปรึกษาสีขาว ขนาด ๒๐ คน ๑  
- ห้องให้ค าปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ขนาด ๑๐ คน ๑  
- ห้องให้ค าปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ขนาด ๑๐ คน ๑  
๗. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ขนาด ๔๕ คน ๑  

 ๖.๒.๒  อุปกรณ์การเรียนการสอน  
อุปกรณ์การเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ 

ท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ไมโครโฟน+ล าโพง 
วิชวลไลเซอร์ 
จอ (ฉายภาพ) 
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
กล้องดิจิตอล 
กล้องวีดีโอ 
เครื่องสแกนเนอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ ์
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
กระดานอัจฉริยะ 

๒๗ 
๑๘ 
๒ 

๑๐ 
๑๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๓ 
๙ 

๑๐ 
๑ 

มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๖ 
 

 

             ๖.๒.๓  ห้องสมุด 
 หอสมุดกลาง ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 

หนังสือเก่าช้ัน ๔ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
งานวิจัย ช้ัน ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาอังกฤษ) 
ห้องปฏิรูปการศึกษา ช้ัน ๒ 
หนังสือภาษาอังกฤษ ช้ัน ๓ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง (ล่วงเวลา) 
มุมจีนศึกษา 
หนังสือภาษาไทยช้ัน ๓ หมวด ๗๐๐-๙๐๐ 
นวนิยาย/เรื่องส้ัน ช้ัน ๑ 
วิทยานิพนธ์ ช้ัน ๓ 
ห้องไทเลย ช้ัน ๑ 
DVD-ROM CD-ROM ช้ัน ๑ 
ห้องหนังสืออ้างอิง ช้ัน ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาไทย) 
ส่ิงพิมพ์รัฐบาล ช้ัน ๓ 
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน ๓ 
วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ช้ัน ๑ 
ส่ือโสตทัศนวัสดุช้ัน ๔ 
มุมตลาดหลักทรัพย์ ช้ัน ๑ 
หนังสือภาษาไทยช้ัน ๒ หมวด ๐๐๐-๖๐๐ 
วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 
วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ช้ัน ๑ 
ราชกิจจานุเบกษา ช้ัน ๓ 
มุมเด็ก (หนังสือเยาวชน) 

 

๒๘,๖๐๘ 

๔,๓๒๑ 

๓๘๙ 

๒๗๙ 

๓,๙๙๑ 

๗๙๖ 

๒๕๓ 

๑๒,๓๖๒ 

๒,๗๙๓ 

๖,๒๑๔ 

๒๘๕ 

๑,๘๗๔ 

๒,๕๕๒ 

๑๓,๖๕๗ 

๓๔๒ 

๙๙๒ 

๘๔๐ 

๑,๓๒๕ 

๖๖ 

๖๐,๖๘๓ 

๑๗๒ 

๒,๒๔๗ 

๔๐๓ 
 

๔๖๖ 

เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 

รายการ 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 

 

 
 
 
 
 
 

http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20(%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20700-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=DVD-ROM%20CD-ROM%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201%20(SET%20Conner)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-600
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%20(%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99)


 
 

๖๗ 
 

ห้องสมุดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
๑ หนังสือท่ัวไป  ภาษาไทย  หมวด  ๐๐๐ – ๒๐๐  

(ความรู้ท่ัวไป  ปรัชญา  ศาสนา) 
๘๒๘   

 
เล่ม  

๒ หนังสือท่ัวไป  ภาษาไทย  หมวด  ๓๐๐ – ๔๐๐  
(สังคมศาสตร์  หนังสือเรียนท้ัง  ๘  กลุ่มสาระ  ได้แก่  
๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาศาสตร์) 

๖,๗๔๗  
 

เล่ม  

๓ หนังสือท่ัวไป  ภาษาไทย  หมวด  ๕๐๐ – ๙๐๐  
(วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ศิลปะและ
นันทนาการ  วรรณคดี  ประวัติศาสตร์) 

๑,๙๒๓   
 

เล่ม  

๔ หนังสือนวนิยาย  เรื่องส้ัน ๓๒๐   เล่ม  
๕ หนังสือวิทยานิพนธไ์ทย  รายงานการวิจัย ๘๓๗   เล่ม  
๖ หนังสืออ้างอิง ๒๔๕   เล่ม  
๗ ซีดีรอม ๓๒๖   รายการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๘ 
 

๖.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากร ๑. อาคารสถานท่ีส าหรับการ
เรียนการสอน  
๒. ส่ือคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การเรียนการสอน  
๓. ส่ือการเรียนการสอน 

๔. หนังสือห้องสมุด 

๕. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลท่ี
จะให้สืบค้น 

๖. โรงเรียนส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
๗. จัดให้มีห้องประจ า
หลักสูตร 

๘. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/
พื้นท่ีในการให้บริการหนังสือ
วารสารเกี่ยวกับสาขา 

๙. จัดพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 
การให้ค าปรึกษา 

๑๐. จัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย           
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน   

๑. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและจ านวนนักศึกษา 

๒. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและจ านวนนักศึกษา 

๓. มีจ านวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ ๓ มิติ 
และกระดานอัจฉริยะ และคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เพียงพอ ต่อจ านวน
ห้องเรียนและนักศึกษา  
๔. มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

๕. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา และเอกสาร
ทางวิชาการด้านการศึกษา รวมถึง
ฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น 
๖. มีโรงเรียนส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างน้อย ๑ โรงเรียน และโรงเรียน
ในเครือข่ายเพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

๗. มีห้องประจ าหลักสูตร 

๘. มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ีในการให้บริการ
หนังสือวารสาร เกี่ยวกับสาขา 

๙. มีพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 

๑๐. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย           
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอ
ตามจ านวนนักศึกษา 

 



 
 

๖๙ 
 

๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียน

การสอน ดังนี้ 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เพียงพอ โดยมี
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการของ
บุคลากร พื้นท่ีในการให้
ค าปรึกษา ห้องสมุด
คณะ/พื้นท่ีในการ
ให้บริการหนังสือต ารา
เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา มีเทคโนโลยี
ส่ือการเรียนการสอนเพื่อ
กระตุ้นการใฝ่รู้ 

๑. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 

๒. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/
พื้นท่ี ในการให้บริการหนังสือ 
วารสารเกี่ยวกับสาขา 

๓. จัดพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรม   
การเรียนรู้ เช่นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการ การให้ค าปรึกษา 

๔. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต  
ส่ือดิจิทัล 

๑. มีห้องประจ าสาขา 

๒. มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ีในการให้บริการ
หนังสือวารสาร เกี่ยวกับสาขา 

๓. มีพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุมแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 

๔. มีเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนการเรียน
การสอน เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต   
ส่ือดิจิทัล 

๗.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
(๑) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณ วุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 



 
 

๗๐ 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 

ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(๙) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   
X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    
X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา X X X X X 

(๑๕) นิสิต/ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

   
X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา
เพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป  
 



หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หาก
วิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป 
หากพบว่า มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและต้องออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ จ านวน ๑ ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครู
ประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑,๐๘๐ 
ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของ
นักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา   

๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 

๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย ๑ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจน
มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 

 
 
 
 
 



 
 

๗๒ 
 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และ

ผู้ใช้บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 
กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป/วิชาชีพครู/วิชาเอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
      

  (๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ         ๓(๒-๒-๕)  
   English Speaking and Listening Skills 
   พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความส้ันๆ 
แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับส่ิงรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของ
ครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) ส่ือสารเรื่องท่ีง่ายและเป็นกิจวัตรท่ีต้องมี
การแลกเปล่ียนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับส่ิงท่ีคุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา 
น้ าเสียง กิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดย
เน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

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, 
reading, and writing, practice communication skills, inquiry, search for information, 
and practice in communication through several different situations.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๕ 

 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           ๓(๒-๒-๕) 
   Thai for Communication 

 ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดส่ือสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของ
ภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดส่ือสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและ
เขียน 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๖ 

 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร          ๓(๒-๒-๕) 
   English Usage for Communication 

  เข้าใจข้อมูลท่ีได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค า
บรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อท่ีคุ้นเคยและสนใจ ให้
ค าแนะน า ให้เหตุผลและกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อท่ีคุ้นเคยและ
สรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความส าคัญและจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่าน 
เขียนรายงานในหัวข้อท่ีคุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝันและเขียนจดหมายท่ี
เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
ท่ีจ าเป็นต่อการส่ือสาร 

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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๗ 

 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ             ๓(๒-๒-๕) 
   English for Professional Purposes  

 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องท่ีมีความเช่ียวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดท่ีเป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยค าท่ีชัดเจน
และมีความละเอียดในหัวข้อท่ีหลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นท่ีมีความ
ซับซ้อนท้ังรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะท่ีมีความได้เปรียบและ
เสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

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. 
 
  (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา        หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สุนทรียะ            ๓(๒-๒-๕) 
   Aesthetics 

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภท
และเพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัด
กิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง 
วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที ส่ือการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท า
ผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

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. 
 
 
 



 
 

๗๘ 

 

  (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองที่เขม้แข็ง            ๓(๒-๒-๕) 
    Potency Citizenship 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลัก
ขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้อง รูปแบบ
การปกครอง อุดมการณ์และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าท่ี
ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งและ
เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและ
จิตสาธารณะ 

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. 
 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน          ๓(๒-๒-๕) 
    The King Wisdom for Local Development    

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

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. 
 
 



 
 

๗๙ 

 

  (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ           ๓(๒-๒-๕) 
    Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬา
และนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรม
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการ
ในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส าคัญ  

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.   
 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒  ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ          ๓(๒-๒-๕) 
    21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการการ
ประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะท่ีส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

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



 
 

๘๐ 

 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตุผล             ๓(๒-๒-๕) 
  Logical thinking 

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และ
แบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

 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' global and 
making decisions based on data. 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ๑.๑ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ ์             ๑(๐-๒-๑) 

  Individual Development Plan 
จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ

หน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

Create individual development 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. 
 
 
 



 
 

๘๑ 

 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  ๓(๒-๒-๕) 
 Ethics and Spirituality for Teachers           
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ด ารง
ตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิต
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๒ 

 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร             ๓(๒-๒-๕) 
 Curriculum Development                                  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและท่ีเกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน า
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๓ 

 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วิทยาการจัดการเรียนรู้              ๓(๒-๒-๕) 
  Instructional Science 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการส่ือและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน การบริหารจัดการช้ัน
เรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

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 full fil their potential. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๔ 

 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสารการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
                      และการเรียนรู้  

Innovation and Information Technology for Educational        
  Communication  and Learning 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปล่ียนแปลง 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๕ 

 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้           ๓(๒-๒-๕) 
 Learning Measurement and Evaluation             
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การ
ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี 
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๖ 

 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้           ๓(๒-๒-๕)
   Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการ
วิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้
และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๗ 

 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาส าหรับครู            ๓(๒-๒-๕) 
 Psychology for Teacher       
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ

จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental psychology, 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, 
analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to develop 
learners according to their potential and ages, explore the case studies and the 
reflective practice to design learner assistant 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๘ 

 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       ๓(๒-๒-๕) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education                                     
ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงาน

และโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและ
ประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มี
ทัศนคติท่ีดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปล่ียนแปลง 

Educational Philosophy, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๙ 

 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพื่อการสื่อสาร            ๓(๒-๒-๕) 
  Language for Communication 
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการจัดการเรียนรู้ไ ด้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิค
วิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อส่ือความหมายในการ
จัดการเรียนรู้และการส่ือสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การ
เขียนและภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๐ 

 

๑.๒ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                        ๑(๙๐)  

  Practicum Teaching 1   
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน

วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจ า
ช้ันในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

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



 
 

๙๑ 

 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒                         ๑(๙๐)    
  Practicum Teaching 2 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ัง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

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



 
 

๙๒ 

 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓                        ๑(๙๐)   
  Practicum Teaching 3   
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๓ 

 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                               ๖(๕๔๐)      
  Internship 1    
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณา
การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง
ได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

๙๔ 

 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                               ๖(๕๔๐)   
  Internship 2    
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณา
การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง
ได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

๙๕ 

 

(๒) กลุ่มวิชาเอก 
๒.๑ วิชาเอกบังคับ     

รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๑๕๑๒๐๑–๖๒   หลักการคณิตศาสตร์             ๓(๒-๒-๕) 

   Principles of  Mathematics 
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และ

ระเบียบวิธีพิสูจน์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
เพื่อประยุกต์ใช้การพิสูจน์ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ขั้นต่อไป    

 Study about aature and structure of mathematics, logic and 
proven methodology and reasoning of mathematics for number, set,  relations, 
functions to apply the proof in the next stage of mathematical education. 
 
๑๑๕๑๒๐๒–๖๒  ระบบจ านวน              ๓(๒-๒-๕) 
    Number System 
    ศึกษาท่ีมาสมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็ม จ านวน
ตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 Study the source of properties and theorems for nuteral number, 
integer number, rational numbers, real numbers and complex numbers to apply 
in learning management at the basic education level. 
 
๑๑๕๑๔๐๑–๖๒  แคลคูลัส ๑              ๓(๒-๒-๕) 

  Calculus 1   
     ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัว
แปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิค
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   Study about limits and continuous of functions, derivatives 
of functions, derivative of implicit function, applications of derivatives, L'Hopital's 
Rule, integral, techniques of integration, improper integrals, applications of 
Integrals to apply in learning management at the basic education level. 
 
 



 
 

๙๖ 

 

๑๑๕๑๖๐๑–๖๒  พีชคณิตเชิงเส้น            ๓(๒-๒-๕) 
    Linear Algebra 
    ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูล
ฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  Study  about matrices, determinants, systems of linear 
equations, elementary operation, vector spaces, basis, linear transformation, 
eigenvalues and eigenvectors to apply in learning management at the basic 
education level. 
 
๑๑๕๑๗๐๔–๖๒  ความน่าจะเป็นและสถิติ           ๓(๒-๒-๕) 
    Probability  and  Statistics 
    ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะ
เป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง และการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม และการประมาณค่า เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   Study basic knowledge about statistics, simple analysis data, 
probability, Probability distribution of random variables, discrete and continuous 
probability distribution and sampling distribution and estimation to apply in 
learning management at the basic education level. 
 
๑๑๕๒๔๐๑–๖๒  แคลคูลัส ๒             ๓(๒-๒-๕) 
    Calculus 2 
    ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการ
ลู่เข้า อนุกรมก าลัง ปริพันธ์สองช้ัน อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study and analysis for sequences and series, infinite series, the 
test of convergent series, power series, double Integrals, partial derivative, 
introduction to ordinary differential equations to apply in learning management 
at the basic education level. 
 
 
 



 
 

๙๗ 

 

๑๑๕๒๒๐๑–๖๒  ทฤษฎีจ านวน              ๓(๒-๒-๕) 
  Numbers Theory 

    ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย 
ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study about exact division, prime number, highest common 
factor, least common multiple, fundamental theorem of arithmetic, congruence, 
diophantine equation, the function of number theory to apply in learning 
management at the basic education level. 
 
๑๑๕๒๕๐๑–๖๒  เรขาคณิตเบื้องต้น            ๓(๒-๒-๕) 
    Introduction to Geometry 
    ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุค
ลิด เรขาคณิตการแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study about system of axioms, geometry of Euclid, evolution of 
Euclidean geometry, geometric transformations, discovery of non-Euclidean 
geometry to apply in learning management at the basic education level. 
 
๑๑๕๒๗๐๑–๖๒  วิทยาการค านวณ             ๓(๒-๒-๕) 
    Computing Science 
    ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาด
ภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
เบ้ืองต้น 
    Study and analyze techniques of methods problem solving and 
practice problem solving skills using problem solving steps, showing steps to 
solve problems by writing, telling, drawing or using symbols, design and 
programming using basic software or technology equipment. 
 
 
 
 



 
 

๙๘ 

 

๑๑๕๒๖๐๑–๖๒  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา         ๓(๒-๒-๕) 
  Management in Mathematics of Elementary Level 

     ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับ
ประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

   Study and analysis for elementary mathematics course, design 
and practice learning management for number, algebra, measurement, geometry, 
statistics and probability  of elementary by using methods, styles, and techniques 
for learning management by combining mathematical skills and processes 
combined with a variety of learning materials, design to measure and evaluate in 
learning mathematics at the elementary level. 
 
๑๑๕๒๖๐๖–๖๒  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์         ๓(๒-๒-๕) 
    English for Management in Mathematics 
       สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล
เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Search, collect, presentation of mathematical terms, practice 
reading and translating content or mathematical articles to apply in learning 
management at the basic education level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๙ 

 

๑๑๕๓๖๐๑–๖๒  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         ๓(๒-๒-๕) 
    Management in Mathematics of Lower Secondary Level 
    ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบ
และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ออกแบบการวัด
และประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    Study and analysis for lower secondary level mathematics 
course, design and practice learning management for number, algebra, 
measurement, geometry, statistics and probability  of lower secondary level by 
using methods, styles, and techniques for learning management by combining 
mathematical skills and processes combined with a variety of learning materials, 
design to measure and evaluate in learning mathematics at the lower secondary 
level.   
 
๑๑๕๔๙๐๑–๖๒  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา            ๑(๐-๒-๑) 
    Seminar in Mathematics Education 
    ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือ
งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
    Study the research, analysis, synthesis and presentation of 
knowledge or research in mathematical education to be used as a guideline for 
management in mathematics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๐ 

 

๑๑๕๓๖๐๒–๖๒  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         ๓(๒-๒-๕) 
    Management in Mathematics of High School Level 
    ศึกษาและวิ เคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความน่าจะ
เป็น และแคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับส่ือการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
    Study and analysis for high school level mathematics course, 
design and practice learning management for number, algebra, measurement, 
geometry, statistics and probability  of high school level by using methods, styles, 
and techniques for learning management by combining mathematical skills and 
processes combined with a variety of learning materials, design to measure and 
evaluate in learning mathematics at the high school level.   
 

๒.๒ กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๑๕๑๓๐๑-๖๒  คณิตศาสตร์พื้นฐาน            ๓(๒-๒-๕) 

    Fundamental Mathematics 
    อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและสมการก าลัง

สอง พื้นท่ีผิวและปริมาตร อสมการ เซตและระบบจ านวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก จ านวนเชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบ้ืองต้น ก าหนดการเชิงเส้น 

   algebra and introduction to geometry   equation systems and 

quadratic equations   surface area and volume   inequality   set and real number 

systems  logic relation and function  analytic geometry and conic sections  

exponential and logarithmic functions trigonometry vector and matrix complex 

number  sequence and series   probability and introduction to statistics linear 

programming. 

 
 
 



 
 

๑๐๑ 

 

๑๑๕๒๗๐๒–๖๒  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์         ๓(๒-๒-๕) 
    Digital Technology for Management in Mathematics 
    ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างส่ือการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study about  digital technology, programming package for 
mathematics to create learning materials and apply in learning management at 
the basic education level. 
 
๑๑๕๓๑๐๑–๖๒  ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์           ๓(๒-๒-๕) 
    History and Evolution of Mathematics 
    แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ท่ีส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน 
ตัวเลข เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ยุคกลาง และสมัยศตวรรษท่ี ๑๗ จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    Concepts, philosophy and creation of works of important 
mathematicians ; number, geometry, algebra, measurement, statistics and 
probability, history of prehistoric mathematics, history of prehistoric mathematics 
medieval and the ๑๗ th century to the present and evolution of mathematics 
courses in Thailand to apply in learning management at the basic education 
level. 
 
๑๑๕๓๓๐๑–๖๒  พีชคณิตนามธรรม            ๓(๒-๒-๕) 
    Abstract Algebra 
    ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปล่ียน 
กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study the binary operation, groups, sub groups, permutation 
group, symmetric group, isomorphism Theorems of groups, introduction to ring, 
field, and applied to apply in learning management at the basic education level. 
 
 
 
 



 
 

๑๐๒ 

 

๑๑๕๓๓๐๓–๖๒  วิยุตคณิต              ๓(๒-๒-๕) 
    Discrete Mathematics 
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปล่ียน การจัดหมู่ ทฤษฎีบท
ทวินาม หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และทฤษฎี
กราฟเบ้ืองต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study about elementary counting techniques, permutation, 
combination, binomial theorem, inclusion-exclusion principle, the pigeonhole 
principle, recurence relation, and introduction to graph theory to apply in 
learning management at the basic education level. 
 
๑๑๕๓๙๐๑–๖๒  การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์            ๓(๒-๒-๕) 
    Activity Organizing of Mathematic 
    ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์อันประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอื่นๆ ท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน พร้อมท้ังออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study the concept of principles of mathematical activities, 
designing mathematical activities including math camp, mathematics project to 
promote and develop learners, design measurement and evaluation of 
mathematical activities and organizing mathematical activities at the basic 
education level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๓ 

 

๑๑๕๓๙๐๒–๖๒  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา           ๓(๒-๒-๕) 
    Management in STEM Education 
    สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวทาง 
สสวท.ท้ัง  ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการก าหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ขั้น
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและ
ปรับปรุง และขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การ
สร้างแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมท้ังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด ต้ังค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรม
ใหม ่
    Search, analyze and summarize the methods of management in 
STEM education according to IPST guidelines in ๖ step : problem identification,  
related information search, solution design, planning and development, testing, 
evaluation and design improvement, and presentation, innovation development 
results, design of STEM education activities, creating a STEM education plan, 
creating a learning evaluation measure,  and feedback data for management in 
STEM education and STEM education activities with development of thinking 
skills, asking questions, solving problems and finding information and analyzing 
findings or new innovations. 
 
๑๑๕๓๙๐๓–๖๒  การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา           ๓(๒-๒-๕) 
    Research in Mathematics Education 
    ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการท าวิจัยและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน
การวิจัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 
    Study the meaning Methodology  and research and statistics 
procedures for research, research design for developing management in 
mathematics, data analysis and writing research reports to apply the 
development of mathematic learners. 
  
 
 



 
 

๑๐๔ 

 

๑๑๕๔๒๑๐–๖๒  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์            ๓(๒-๒-๕) 
    Mathematical Problem Solving 
    ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
การแก้ปัญหาและการต้ังปัญหาทางคณิตศาสตร์  มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตสาสตร์ 
ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการต้ังปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปัญหาและการต้ังปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการ
แก้ปัญหาและการต้ังปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    Study, analyze the meaning and importance for types of 
mathematical problems, mathematical problem solving and problem posing, 
misconception in mathematics, problem solving process and problem solving, 
techniques for problem posing, problem-solving teaching and problem posing, 
evaluation of problem solving and problem posing and guidelines for organizing 
mathematics learning activities in basic education level. 
 
๑๑๕๔๒๑๕–๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์         ๓(๒-๒-๕) 
    Measurement and Evaluation of Mathematics Learning 

  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การน าผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study about concepts and theories in measurement and 
evaluation, relationship between mathematics curriculum and evaluation, design 
of cognitive domain, psychomotor domain and affective domain in mathematrics, 
finding quality tools and scoring, applying assessment results to develop learners 
and innovative mathematical measurement and evaluation to apply in learning 
management at the basic education level. 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๕ 

 

๑๑๕๔๓๐๓–๖๒  ทฤษฎีสมการ             ๓(๒-๒-๕) 
    Theory of Equations 
    ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์
เลอร์ สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการก าลังสอง สมการก าลัง
สาม สมการก าลังส่ี รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    Study about polynomial with one variable, Horner's Method , 
Taylor series Method, polynomial equations, relation between roots and 
coefficients, quadratic equation, cubic equation, quartic equation, rational roots, 
Descartes' rule, root estimation to apply in learning management at the basic 
education level. 
 
๑๑๕๔๔๐๔–๖๒  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์           ๓(๒-๒-๕) 
    Mathematical Analysis 
    ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง 
ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ และอนุกรมของจ านวนจริง 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  Study and proof about Real number system, topology on real 
number of lines, orders of real numbers, limit and continuity, Differentiation, 
Riemann integrals, series of real number to apply in learning management at the 
basic education level. 
 
     

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๗ 

 

 
สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซึ่งพัฒนาจากหลักสูตรกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตร ๔ ปี อิงสมรรถนะ  เป็นหลักสูตร
ท่ีเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยสนองตอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการพัฒนาท้ังในด้านอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมและประสบการณ์
ทางการสอนและประสบการณ์ท่ีสร้างเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา มีทรัพยากรประเภทส่ือและ
เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการมุ่งเน้น    
การยกระดับคุณภาพบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้เป็นบัณฑิตครูในวิชาชีพขั้นสูง         
มีบทบาทในการสร้างครูท่ีมีคุณภาพ น าไปสู่การสร้างก าลังคนท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 
โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเปล่ียนแปลงเป็น ๑๔๐ หน่วยกิต  
มีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

รายการ 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(หน่วยกิต) 
ก.หมวดศึกษาทั่วไป 
    กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร 
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    อื่นๆ 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
    กลุ่มวิชาชีพครู 
        วิชาชีพครูบังคับ 
        วิชาชีพครูเลือก 
        วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 
 

๓๐ 
๑๐ 
๖ 
๖ 
๘ 
- 

๑๓๑ 
๕๐ 
๓๐ 
๖ 

๑๔ 
 

๓๐ 
๑๒ 
๓ 
๖ 
๙ 
- 

๑๐๔ 
๔๓ 
๒๘ 
- 
- 
 



 

๑๐๘ 

 

รายการ 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(หน่วยกิต) 
วิชาชีพครู 
        วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    กลุ่มวิชาเอก 
        วิชาเอกบังคับ 
        วิชาเอกเลือก 
        วิชาการสอนวิชาเอก         
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 

- 
๘๑ 
๖๙ 
๖ 
๖ 
๖ 

๑๕ 
๖๑ 
๔๐ 
๒๑ 
- 
๖ 

จ านวนหน่วยกิตรวม (นก.) ๑๖๗ ๑๔๐ 



 

 

๑๐๙ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑. ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Bachelor  of  Education  Program  in  Mathematics 

๑. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Bachelor  of  Education  Program  in  Mathematics 

 
- คงเดิม 

๒.  ชื่อปริญญา 
ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
Bachelor of  Education  (Mathematics) 
B.Ed. (Mathematics) 

๒.  ชื่อปริญญา 
ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
Bachelor of  Education  (Mathematics) 
B.Ed. (Mathematics) 

 
- คงเดิม 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                ๓๐ หน่วยกิต 
      ๑) กลุ่มวิชาภาษาเพือ่การสื่อสาร ไม่น้อยกว่า           ๑๐ หน่วยกิต    
      วิชาบังคับ                                                           ๖ หน่วยกิต 
รหัส              รายวิชา                                                            หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๑    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                       ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๓    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                              ๒(๒-๐-๔)       
       
       วิชาเลือก                                                               ๔ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                             หน่วยกิต 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                               ๓๐ หน่วยกิต 
     ๑) กลุ่มวิชาภาษาเพือ่การสื่อสาร ไม่น้อยกว่า          ๑๒ หน่วยกิต    
     วิชาบังคับ                                                          ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                       หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒    ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                 ๓(๒-๒-๕)
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                 ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒    การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                      ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒    ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ                                  ๓(๒-๒-๕) 
     วิชาเลอืก                                                                  - หน่วยกิต 

 

 
- ปรับชื่อวิชาใหม่ทุก
วิชา 
- จ านวนหน่วยกิตคง
เดิมแต่ปรับเหลือ ๑๐ 
วิชา แต่ละวิชาจ านวน 
๓ หน่วยกิต 
- ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาใหม่ทุกวิชา 
- รายวิชาใหม่ ๖ วิชา 
- รายวิชาท่ีตัดออก 



 

 

๑๑๐ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 ๒(๒-๐-๔)                       
                  ในชีวิตประจ าวัน    
๐๐๐๑๑๐๕   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร                  ๒(๒-๐-๔)       
                  ในชีวิตประจ าวัน 
๐๐๐๑๑๐๖   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม      ๒(๒-๐-๔)       
๐๐๐๑๑๐๗   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                     ๒(๒-๐-๔) 
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                    ๖ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                                                                   ๖ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม                 ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ         ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง         ๒(๒-๐-๔)
๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                     ๖ หน่วยกิต 
    วิชาเลอืก                                                                  ๖ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย         ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก         ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน         ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา                               ๒(๒-๐-๔) 

 
 
 
 
 
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                  ๓ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ                                                                ๓ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ                                                   ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                   ๖ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ                                                                ๖ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒   พลเมืองที่เข้มแข็ง                                         ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 

๒๐ วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๑ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                             ๒(๒-๐-๔)  
๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
    วิชาเลอืก                                                                  ๘ หน่วยกิต 
๐๐๐๔๑๐๑   การคดิและการตดัสนิใจ                                     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๒   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                               ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๓   การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                                     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๔   วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชวีิต                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๕   วิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพ                                            ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๖   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๗   เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชวีิตประจ าวัน                 ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชวีิตประจ าวัน                  ๒(๒-๐-๔) 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ๑๓๑   หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                                       ๕๐   หน่วยกิต 
          ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ                                        ๔๔   หน่วยกิต 
๑๐๑๑๑๐๓   ปรัชญาการศึกษา                                       ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๔๑๐๕   ความเป็นครู                                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑   การพัฒนาหลักสูตร                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๓๒๐๒   การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๓๐๑   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                           ๓(๒-๒-๕) 
                  ทางการศึกษา  

 
๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ                                                                 ๙ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ           ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคิดเชิงเหตุผล                                         ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          ๑๐๓ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                            ๔๓ หน่วยกิต 
         ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ                                 ๒๘ หน่วยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ์                                                    ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                        ๓(๒-๒-๕) 
                      และจิตวิญญาณความเป็นครู 
๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร                                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วิทยาการจัดการเรียนรู้                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 
                      การศึกษาและการเรียนรู ้
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                        ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับหน่วยกิตวิชาชีพ
ครูบังคับ เป็น         
๓(๒-๒-๕) ทุกวิชา 
ยกเว้นวิชาครุนิพนธ์   
๑(๐-๒-๑) 
- ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาทุกวิชา 
- รายวิชาใหม่ ๑ วิชา 
- รายวิชาท่ีตัดออก 



 

 

๑๑๒ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๐๔๓๔๐๑   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                    ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๔๔๐๔   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๕๐๑   จิตวิทยาพัฒนาการ                     ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๒๕๐๒   จิตวิทยาส าหรับครู        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๔๖๐๖   การประกันคุณภาพการศึกษา                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๓๓๗๐๑   ภาษาไทยส าหรับครู                         ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๔๓๗๐๓   ภาษาอังกฤษส าหรับครู                                         ๒(๑-๒-๓) 
         ๑.๒) วิชาชีพครูเลอืก                                           ๖     หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๑๐๑๒๑๐๒   การศึกษาแบบเรียนรวม                                         ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๓๑๐๔   การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน           ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๔   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๖   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                            ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๔๒๐๕   การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๒   การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย                 ๒(๑-๒-๓) 
                  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐๓๓๓๐๓   การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๔   การสร้างและน าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา            ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย                                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๕๑๕๐๔   มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู                                         ๒(๒-๐-๔) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาส าหรับครู                                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกัน                   ๓(๒-๒-๕) 
                      คุณภาพการศึกษา 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                                       ๓(๒-๒-๕) 
         ๑.๒)  วิชาชีพครูเลอืก                                          -   หน่วยกิต 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ วิชา 
 
 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๐๕๓๕๐๙   จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                  ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๓   หลักการบริหารการศึกษา                             ๒(๒-๐-๔)
๑๐๖๓๖๐๔   ภาวะผู้น า                                           ๒(๒-๐-๔)
๑๐๙๒๑๐๙   ผู้ก ากับลูกเสือข้ันความรู้เบื้องต้น                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๙๓๙๐๑   นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับครู                          ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔๓๙๑๐   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                            ๒(๑-๒-๓) 
        ๑.๓)  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                      ๑๔  หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๑๐๐๔๘๐๑   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๑                           ๑(๖๐) 
๑๐๐๔๘๐๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๒                     ๑(๖๐) 
๑๐๐๕๘๐๑   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                      ๖(๕๔๐) 
๑๐๐๕๘๐๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒             ๖(๕๔๐) 
     
๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                         ๘๑ หน่วยกิต 
      ๒.๑) วิชาเอก ไม่น้อยกวา่                                         ๖๙  หน่วยกิต 
         ๒.๑.๑)  วิชาบังคับ 
รหัส             รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๑๑๕๑๒๐๑    หลักการคณิตศาสตร์                                            ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๑๔๐๑   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ๑                            ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๒๒๐๑   ทฤษฎีเซต                                                         ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๒๒๐๒   ระบบจ านวน                                                      ๓(๓-๐-๖) 

 
 
 
    ๑.๓)  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                        ๑๕  หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๑                   ๑(๙๐)                                            
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๒                   ๑(๙๐)                      
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๓                   ๑(๙๐) 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                          ๖(๕๔๐)                   
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                          ๖(๕๔๐) 
    ๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกวา่                                  ๖๑ หน่วยกิต 
        ๒.๑) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                  ๖๑ หน่วยกิต                                             
           ๒.๑.๑)  วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า                               ๔๐ หน่วยกิต 
รหัส                 รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๑๑๕๑๒๐๑-๖๒   หลักการทางคณิตศาสตร ์                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๒๐๒-๖๒   ระบบจ านวน                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๔๐๑-๖๒   แคลคูลัส ๑                                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๖๐๑-๖๒   พีชคณิตเชิงเส้น                                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๗๐๔-๖๒   ความน่าจะเป็นและสถิติ                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๔๐๑-๖๒   แคลคูลัส ๒                                           ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๒๐๑-๖๒   ทฤษฎีจ านวน                                               ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
- ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน ต้ังแต่ปี 
๑–๓ และปฏิบัติการ
สอนในชั้นปีที่ ๔ ทั้ง ๒ 
ภาคการศึกษา 
- รายวิชาใหม่ ๑ วิชา 
 
 
 
ปรับตามการวิพากษ์
หลักสูตรกลาง ครศุา
สตรบัณฑิต ๔ ปี  อิง
สมรรถนะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ภาคผนวก ฎ) 
 
 



 

 

๑๑๔ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๑๕๒๔๐๑   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ๒                            ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๒๕๐๑   เรขาคณิตเบื้องต้น                                                ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๒๖๐๑   พีชคณิตเชิงเส้น ๑                                     ๓(๓-๐-๖) 

  ๑๑๕๒๗๐๑   โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๗๐๔   ความน่าจะเป็นและสถิติ                                         ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๓๓๐๑   พีชคณิตนามธรรม ๑                                             ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๓๔๐๑   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ๓                            ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๓๖๐๖   ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ ๑                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๗๐๖   สถิติเพ่ือการวิจัย                                                  ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๓๙๐๑   โครงงานคณิตศาสตร์                                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๔๕๐๔   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                                              ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๙๐๑   สัมมนาคณิตศาสตร์                                               ๓(๒-๒-๕) 
        ๒.๑.๒) วิชาเลือก          
รหัส             รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๑๑๕๒๖๐๒   พีชคณิตเชิงเส้น ๒                                                ๓(๓-๐-๖) 

  ๑๑๕๓๑๐๑   ประวัติคณิตศาสตร์                                              ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๓๒๐๑   การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                     ๓(๓-๐-๖) 

  ๑๑๕๓๓๐๓   วิยุตคณิต                                                          ๓(๓-๐-๖) 
  ๑๑๕๓๔๐๒   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                        ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๓๕๐๑   รากฐานเรขาคณิต                                                ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๓๖๐๔   ก าหนดการเชิงเส้น                                               ๓(๓-๐-๖) 

๑๑๕๒๕๐๑-๖๒   เรขาคณิตเบื้องต้น                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๗๐๑-๖๒   วิทยาการค านวณ                                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๖๐๑-๖๒   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๖๐๖-๖๒   ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๖๐๑-๖๒   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา        ๓(๒-๒-๕) 
                       ตอนต้น 
๑๑๕๓๖๐๒-๖๒   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา        ๓(๒-๒-๕) 
                       ตอนปลาย 
๑๑๕๔๙๐๑-๖๒   สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา                         ๑(๐-๒-๑) 
         ๒.๑.๒) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                             ๒๑ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                           หน่วยกิต 
๑๑๕๑๓๐๑-๖๒   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๒๗๐๒-๖๒   เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๑๐๑-๖๒   ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๓๐๑-๖๒   พีชคณิตนามธรรม                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๓๐๓-๖๒   วิยุตคณิต                                                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๙๐๑-๖๒   การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๙๐๒-๖๒   การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๙๐๓-๖๒   การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๔๒๑๐-๖๒   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๔๒๑๕-๖๒   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์           ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับตามการวิพากษ์
หลักสูตรกลาง ครศุา
สตรบัณฑิต ๔ ปี  อิง
สมรรถนะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ภาคผนวก ฎ) 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๕ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๑๕๓๖๐๗   ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ ๒                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๗๐๑   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย                           ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๗๐๒   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๗๐๓ การสืบค้นทางคณิตศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๔๒๐๑ ทฤษฎีจ านวน ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๒๐๒ คณิตตรรกศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๓๐๑ พีชคณิตนามธรรม ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๓๐๓ ทฤษฎีสมการ ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๔๐๑ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๔๐๒ แคลคูลัสชั้นสูง ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๔๐๓ การวิเคราะห์เวกเตอร์ ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๔๐๔ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๔๐๕ การวิเคราะห์จ านวนจริงเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๔๐๖ การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๔๐๗ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๕๐๑ เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๕๐๒ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๔๕๐๕ ทอพอโลยีเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
 ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                          ๖   หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๑๑๕๔๖๐๑ การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์๑                             ๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๔๓๐๓-๖๒   ทฤษฎีสมการ                                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๔๔๐๔-๖๒   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์                             ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก                                          -   หน่วยกิต 
 
 
 
      ๒.๓) วิชาเอกเลอืกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก                -  หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 



 

 

๑๑๖ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๑๕๔๖๐๒ การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ๒                             ๓(๒-๒-๕) 
    ๒.๓) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก                ๖  หน่วยกิต 
       ๒.๓.๑)  วิชาเอก ให้เลือกรายวิชาในข้อ ๒.๑.๒) โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียน
มาก่อน 
      ๒.๓.๒)  วิชาการสอนวิชาเอก 
รหัส             รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๑๐๒๓๒๑๗ การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๔๒๑๐ แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๓๐๕ สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๒๑๕ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๔๒๑๐ การศึกษาปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๖๐๒ การวิเคราะห์เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๓๖๐๘ การสอนคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
   
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า                                       ๖ หน่วยกิต 
             ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า                       ๖ หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน   
โดยไมซ่้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปและต้องไม่เป็น
รายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คงเดิม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๑๘ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๐๐๐๑๑๐๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                               ๒(๒-๐-๔) 

     Thai for Communication 
     ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     The meaning and importance of Thai for 
communication; practice of thinking, listening, speaking, reading, 
and writing skills; appropriate patterns of communication;  
effective integration of  gained knowledge into daily life 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                               ๓(๒-๒-๕) 
                    Thai for Communication         
     ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียง
ตามอักขรวิธี 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 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวนหน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



 

 

 

๑๑๙ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒ ๐๐๐๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        ๒(๒-๐-๔) 

     English for Communication)  
     ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารข้ันพ้ืนฐาน การฟัง พูด 
อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการฟัง -พูด เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ท้องถ่ินและจังหวัด  
     Fundamental English for communication with four 
skills namely listening, speaking, reading, and writing in various 
situations; English usage of personal information, families, 
communities, and provincial information 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  ๓(๒-๒-๕) 
                      English Usage for Communication      

 เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การ
สนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจาก
หัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ ให้ค าแนะน า ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนา
ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้ง
และให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ 
อ่านเพ่ือหาใจความส าคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่
อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความ
ฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร 

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, and expectations. Write 

ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จ านวนหน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

 

๑๒๐ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
letters with standard formats related to interesting topics in order 
to develop listening, speaking, reading, and writing which are 
needed for communication 

๓ ๐๐๐๑๑๐๓  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า    ๒(๒-๐-๔)    ๒(๒-๐-๔) 
    Information Searching for Study 
    ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า ตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
   The meaning and the importance of information and 
the information resources for study and search; information 
researching and retrieval for self-study; presentation with 
standard approaches 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             ๒(๒-๐-๔) 
   ในชีวิตประจ าวัน   
   Listening and Speaking English for Daily Life  
                 Communication 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุ และอื่น ๆ 
ที่เกีย่วข้อง 
   Practice of English listening and speaking at the 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๑  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ          ๓(๒-๒-๕)   
          English Speaking and Listening Skills 
 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและ
ข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น 
ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน การจ้าง
งาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและ
ไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา 

ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๒๑ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
levels of sentence and discourse for daily Life communication 
through various media such as television, VDO, radio and so on 

น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การ
สื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

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, reading, and writing, practice 
communication skills, inquiry, search for information, and practice 
in communication through several different situations  

๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
    ในชีวิตประจ าวัน         ๒(๒-๐-๔) 
    Reading and Writing English for Daily Life         
                 Communication  
    การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การ

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๒๒ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
อ่านประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การ
ย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
    Skills for reading newspapers, advertisements, 
announcements, brochures, and product labels; skills for note-
taking, summarizing, completing forms, personal 
correspondence, and electronic communication 

๖ ๐๐๐๑๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม       ๒(๒-๐-๔) 
    English for Cultural Communication 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ  ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณี
และวัฒนธรรม และงานประเพณี 

    English for communication regarding cultural issues, 
geography, climates, social value, beliefs, food, festivals and 
traditions, and ceremonies 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ       ๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication in the Workplace 
     ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การ

โทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ  การ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมคัร
งาน แผนภูมิ ตารางประเภทต่าง ๆ  

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๒๓ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
     English in the workplace, welcoming, making 

appointment, telephoning, giving and asking information; form 
filling, application letter, resume, job advertisement, charts and 
labels 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม       ๒(๒-๐-๔) 
     Buddhism for Living and Social Development 
     โครงสร้างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา  การพัฒนาจิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมในการด าเนินชีวิต 
     The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist 
Sabbath days and ritual of Buddhism; mind and wisdom 
development; Dhamma application for daily life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน        ๒(๒-๐-๔) 
      Human Behavior and Self Development 
      ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การรู้จักและพัฒนาตนเอง     
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
     The factors affecting human behaviors, self–
perception for self-development, positive relationships building 
with others and planning for a happy life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สุนทรียะ                 ๓(๒-๒-๕) ๑. รวม ๓ รายวิชา 



 

 

 

๑๒๔ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
      Music and Life Appreciation 
       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีใน
ชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ชีวิต การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 
      The meaning of music aesthetics; types of music in 
daily life; musical role in social context; music and life 
relationship; music skills and experiences improvement 

           Aesthetics 
            ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละ
ประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการ
ออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท า
ผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน 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 
 

เข้าด้วยกัน  ได้แก ่
๐๐๐๒๑๐๓ 
สุนทรียภาพของดนตรี
กับชีวิต,  ๐๐๐๒๑๐๕ 
สุนทรียภาพการแสดง  
และ ๐๐๐๒๑๐๔ 
ศิลปะและการออกแบบ 
 
๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวนหน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ         ๒(๒-๐-๔) 
      Arts and Design 
       ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและ
การออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิด
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะ
และการออกแบบส าหรับน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      Background, meaning and reasons for artworks 
creation; the design of the artists and designers; principle of arts 
and design; visual perception; taste, beauty and creativity; 
analysis, criticism and consideration on arts and design value in 
daily life 
 
 



 

 

 

๑๒๕ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง         ๒(๒-๐-๔) 

     Art Performance Appreciation 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและ
การละเล่นท้องถ่ิน ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การ
จัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถ่ิน 
     The meaning of aesthetics performances; the folk 
plays; values and lifestyles applied to art performances; activity 
based on local values and ways of life 

๑๓ ๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย          ๒(๒-๐-๔) 
     Thai Society System 
     สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
และสิ่งแวดล้อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนว
ทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ย่ังยืน   การพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ความเป็นพลเมือง ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการ
พัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
     Thai social and cultural, economic, political and 
environmental conditions from past up to present; social 
problems and solutions in Thai society; directions of Thai 
society development and sustainable development; the 
development of the King’s initiatives, sufficiency economy, Thai 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๒๖ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
wisdom and local wisdom; civic education, civil society and 
good governance; trends for Thai society development in the 
future 

๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก          ๒(๒-๐-๔) 
     Global Society System 

    วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของ
สังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิท ธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิมนุษยชน 
สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่
ส าคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน แนวโน้มในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองในสังคมโลก 

    Social, economic and political evolution  of global 
society from past up to present; theories and streams that 
influence social, economic and political changes; human rights; 
peace education; ASEAN Community; laws and important 
relevant international organizations; current world events; 
trends for social, economic and political development in global 
society 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                    ๒(๒-๐-๔) 
     Business and Daily Life 
     ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๒๗ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร 
และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     Fundamental business; business model; business 
attributes; business role; production; administrative human 
resources management; marketing; financial accounting, context 
influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy 
to daily life 

๑๖ ๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา          ๒(๒-๐-๔) 
    Loei Study 
    บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ

พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน 

   Context of Loei province; history and culture, belief, 
ritual, custom, ways of life, amusement, Loei dialect, arts, and 
folk wisdom 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน        ๒(๒-๐-๔) 
    Thailand and ASEAN Community 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๒๘ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
    ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศ

สมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

    Background of ASEAN community; fundamental 
information of  geographical; economic, political, social and 
cultural aspects of all country members; ASEAN charter; ASEAN 
political-security community, ASEAN economic community, 
ASEAN socio- cultural community; the relationships of internal 
and external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being ASEAN member 

๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน        ๒(๒-๐-๔) 
     Economy in Daily Life 

      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวัน  ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ 
รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบัน
การเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

     Fundamental of economics; economy in daily life; 
economic system; market and price; national income; gross 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๒๙ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
economy 

๑๙ ๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสินใจ                      ๒(๒-๐-๔) 
    Thinking and Decision Making 

     หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิด
แบบต่าง ๆ หลักการ   ใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการ
วิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

    Principles and human thinking process; process of 
thinking skills; logical principles; data collection; data analysis 
through software application for decision making; application of 
the principle of decision-making analysis linear programming for 
problem solving in daily life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     ๒(๒-๐-๔) 
  Computer Technology 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและ
ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๓๐ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
  Computer systems; importance and impact of 
computer and information technology in daily life; computer 
networking system; the Internet and e-mail; social network; 
laws, ethics and securities of computer network 

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ        ๒(๒-๐-๔) 
     Exercise for Health 
    ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  รูปแบบ  กิจกรรม  ของ

การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ร่วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และ
สมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับวิถีชีวิต 

    Knowledge of physical movement; patterns and 
activities of contemporary healthy exercise according to gender, 
age and individual physical fitness; suitable application to ways 
of life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต       ๒(๒-๐-๔) 
     Science and Technology for Quality of Life 
     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 

    Scientific process; science and technology 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๓๑ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
development; applying scientific knowledge to quality of life for 
happy living; effects of advanced science and technology on 
human life 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ         ๒(๒-๐-๔) 
     Science for Health 
    ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของ

อาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน 
การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ 
หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต 
และหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 

    Essential  factors  for  human living; significance of 
food and nutrition; daily required energy and nutrients; 
nutritional assessment; principle of balanced food  according to 
nutrition flag; principle of safety food selection and consumer 
protection; general knowledge of diseases and disease 
prevention; sexual health promotion; accident and first aid;  
mental health promotion and  principle of daily medicine use 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม        ๒(๒-๐-๔) 
    Life and Environment 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๓๒ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
     กา ร ก า เ นิ ด โ ลก  ก า เ นิ ดสิ่ ง มี ชี วิ ต  วิ วัฒนาการม นุษ ย์ 
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อ
คุณภาพชี วิ ตและผลกระทบ ต่อคุณภาพชี วิ ต  วิ ถี ชี วิ ตกั บก าร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว กฎหมายและ
การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

    The origin of the Earth; origin of life; human 
evolution; systematic relation between organisms and 
environment ; environmental pollution and its impact on 
quality of life; ways and local natural resources use; 
environment and tourism; law and environmental conflict 
management ; sustainable natural resources and environmental 
management 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน    ๒(๒-๐-๔) 
      Household Appliances Maintenance Techniques 
      หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารงุรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งาน
ครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและ
การประหยัดพลังงาน 
     Principle of operation; household kits maintenance 
techniques; tools and electronic tools use; durable goods, 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๓๓ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
hardware and vehicles; security and energy conservation 
awareness 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน           ๒(๒-๐-๔) 
      Raising Crops and Animals in Daily Life 
     หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือ
ตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการ  เลี้ยงสัตว์
เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการ
เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      Principle of plant production; floriculture and 
ornamental plants for decoration; chemical-free vegetables; 
spices and medicinal plants for household consumption; fruit 
trees and perennial plant productions; principle of animal 
productions; economic animal productions; productions and 
carefulness for domestic animals; principle of sufficiency 
economy in animal productions; application of philosophy of 
sufficiency economy to agriculture 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๗  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ         ๓(๒-๒-๕) 
           English for Professional Purposes 
     พูดคุยเชิ งเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ ยวชาญ โ ต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มี

รายวิชาใหม ่



 

 

 

๑๓๔ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ความเคร่งเครียด สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่
หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบ
และเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

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 

๒๘  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒    ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ       ๓(๒-๒-๕) 
                       21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการ  
การประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑  
Search, analyze, concepts, and theories related to 5C skill by 
integrating application for important skills development for life and 
careers in ๒๑st century effectively 

รายวิชาใหม ่

๒๙  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒    ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน           ๓(๒-๒-๕) 
                        The King Wisdom for Local Development 
 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการ

รายวิชาใหม ่



 

 

 

๑๓๕ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 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 

๓๐  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒    การคิดเชิงเหตุผล                                     ๓(๒-๒-๕) 
                        Logical thinking      
 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับข้ันการด าเนินการ
ตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ 
 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 

รายวิชาใหม ่



 

 

 

๑๓๖ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today's global and 
making decisions based on data 

๓๑  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒    พลเมืองที่เข้มแข็ง              ๓(๒-๒-๕) 
                        Potency Citizenship 

  วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หน้าท่ีของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนเอง 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 

รายวิชาใหม ่



 

 

 

๑๓๗ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  หลักสูตรเดิม  พ.ศ. ๒๕๕๘  รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
volunteer spirit and public mind 

๓๒  ๐๐๐๕๑๐๔ -๖๒   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ           ๓(๒-๒-๕) 
                        Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญ
ของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคม
และปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อม
ในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  
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   

รายวิชาใหม ่

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๓๘ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาชีพครู 

๑) กลุ่มวิชาชีพครู 
 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๐๑๑๑๐๓  ปรัชญาการศึกษา            ๒(๑-๒-๓) 

    Educational Philosophy 
    ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  

สังคม  วัฒนธรรม  พุทธปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษาตามแนว
พระราชด าริ  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวคิด  และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน  และน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

    Philosophies, concepts and theories of education, 
religion, economy, society and culture; Buddhist philosophy of 
Education; educational philosophy as initiated by H.M. the King; 
studying, analyzing concepts and strategies for educational 
management to strengthen sustainable development applicable 
to school development 

 รวมเน้ือหาสาระ
รายวิชากับวิชา 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๑ การ
บริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒ ๑๐๑๒๑๐๒  การศึกษาแบบเรียนรวม         ๒(๑-๒-๓) 
     Inclusive Education 
    ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม  ประเภท  และ

ลักษณะอาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัด

๑๐๑๒๒๐๒-๖๒ การศึกษาแบบเรียนรวม            ๒(๑-๒-๓) 
         Inclusive Education 

                ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภท และ
ลักษณะอาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัด

รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 
 



 

 

 

๑๓๙ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
การศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม การศึกษา
และวิเคราะห์สภาพปัญหาในห้องเรียนรวม  สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก  
และบริการสนับสนุน 

    Basic knowledge on inclusive education; types and 
characteristics of children with special needs; adjustment and 
changes for management of inclusive education; teaching 
techniques, behavior adjustment; study and analysis of  the 
problems arising in inclusive classroom;  media , facilities  and 
support services 

การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม การศึกษาและ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาในห้องเรียนรวม สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการสนับสนุน 
          Basic knowledge on inclusive education; types and 
characteristics of children with special needs; adjustment and 
changes for management of inclusive education; teaching 
techniques, behavior adjustment; study and analysis of the 
problems arising in inclusive classroom; media, Facilities and 
support services. 
 

๓ ๑๐๑๔๑๐๕  ความเป็นครู           ๓(๒-๒-๕) 
   Self – Actualization for Teachers 
               สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู  การปลูกฝัง
จิตวิญญาณความเป็นครู  หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต  
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี  มี
จิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู  การจัดการความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การเป็นผู้รอบรู้ ใน
เน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้  สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กับผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ                  ๓(๒-๒-๕) 
                      และจิตวิญญาณความเป็นครู  
                      Ethics and Spirituality for Teachers           
 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม
อุดมการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

 

๑๔๐ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเน่ือง  
               Teachers’ working, teachers’ traits and professional 
standards for teachers; fostering the spirit of a teacher;  good 
governance and integrity; virtue and ethics of the teaching 
profession; behaving as role models, public consciousness and 
selfless sacrifice for social benefits; laws related to teachers and 
the teaching profession;  knowledge management on teaching 
profession;  being well-versed in the field of studies and teaching 
strategies that can help students think, analyze, criticize and 
create new things; seeking and choose up-to-date information 
and knowledge;  teacher-student interactions and promote the 
potential of learners; behaving on the codes of the profession 
issued by the teachers council; ongoing professional 
development for teachers 

ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
             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, Ideology 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 
 

๔ ๑๐๒๒๒๐๑  การพัฒนาหลักสูตร         ๓(๒-๒-๕)  
    Curriculum Development 
    ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 

ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร
และสามารถจัดท าหลักสูตรได้ การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร
การฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร            ๓(๒-๒-๕) 
          Curriculum Development 
        พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ 
และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 
วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการ

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา     
และค าอธิบายรายวิชา 

 



 

 

 

๑๔๑ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
หลักสูตร 

    Definitions and significance of curriculum, curriculum 
development, philosophy, principles, concepts and theories of 
curriculum construction in various designs, curriculum analysis, 
ability to create curriculum, implementation and evaluation 
curriculum, practice in curriculum evaluation and apply to 
curriculum development 

พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ 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 

๕ ๑๐๒๓๒๐๒  การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน         ๓(๒-๒-๕)                
                Management of Learning and Classroom Management 

    ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้  การจัดการชั้นเรียน  การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา และ

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้                                 ๓(๒-๒-๕)  
        Instructional Science 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๔๒ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
การบูรณาการ  การเรียนรู้แบบเรียนรวม  การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดผลจริง ฝึกปฏิบัติการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้  

    Theories and models of learning management for 
student’s critical and creative thinking; principle, concept and 
practice in writing lesson plans; learning and learning 
environment management; classroom management, learning 
center development in school and integrating of inclusive 
education; practice in effective learning management, and in 
classroom management for constructing learning environment 
serving learners’ achievement learning 

 
 

ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเน้ือหา
และภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ิน  สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การ
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 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 ๒๑
st 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 



 

 

 

๑๔๓ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 
fulfil their potential. 

๖ ๑๐๒๔๒๐๕  การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ       ๒(๑-๒-๓) 
     เศรษฐกิจพอเพียง      
     Learning Management Follow Sufficiency Economy  
        Philosophy           
     รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และ 
     การจัดการในชั้นเรียน 

    ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

  Philosophy, principle and concept of sufficiency 
economy; application of sufficiency economy in livelihood; royal 
initiative projects; the new theory; learning management design 
by integrating sufficiency economy, the new theory, and king’s 
working principles to learning areas; practice in simulation 
learning management and real situation 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  



 

 

 

๑๔๔ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๗ ๑๐๓๓๓๐๑  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

    Education Innovation and Information Technology 
    หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
การออกแบบ ผลิต ประยุกต์ใช้ ประเมิ นสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

    Principles, concepts, theories, and designs of 
educational innovation and information technology, information 
technology for communication; design, manufacture, application, 
and assessment of innovative media and information technology 
for learning, the ability to use information technology to 
communicate properly 
 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 ๓(๒-๒-๕) 
                     เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
                     Innovation and Information Technology for   
                     Educational Communication and Learning                       
      ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

๘ ๑๐๔๓๔๐๑  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้          ๒(๑-๒-๓) 
    Measurement and Evaluation of Learning 
    หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการศึกษา  การหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการศึกษา  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

    Principles, concepts, and practices in learning 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                  ๓(๒-๒-๕) 
                        Learning Measurement and Evaluation              
      วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต และ 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๔๕ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
measurement and evaluation; learning behavior’s measuring 
instruments; validation of the educational measurement; practice 
of assessing and evaluating students’ learning, assessing and 
evaluating the students’ learning and implementing the results 
of the measurement in developing students 

ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถ
วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

๙ ๑๐๔๔๔๐๔  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้        ๓(๒-๒-๕) 
    Research for Learning Development 
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย  การใช้และผลิต

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
สามารถน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

    Principles, concepts, and practices in research; use 
and conduction of research for learning development; ability to 
in implement research findings into teaching; ability to conduct 
research to develop teaching and students, ability to present 
research findings for learning development 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้          ๓(๒-๒-๕) 
                        Research and Development in Innovation and  
                        Learning              
     วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความ
แตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลั กการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้ เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๔๖ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑  จิตวิทยาพัฒนาการ           ๒(๒-๐-๔) 
    Developmental Psychology   
    จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  อิทธิพลต่าง 

ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต  และพัฒนาการ  ทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  
พัฒนาการโดยรวมของมนุษย์ทุกช่วงวัย  การใช้จิตวิทยาพัฒนาการเพ่ือความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

   Basic  psychology and human evolution psychology; 
factors affecting growth  and development; theories concerning 
developmental psychology; developmental processes of  human  

๑๐๕๓๒๐๔-๖๒ จิตวิทยาพัฒนาการ             ๓(๓-๐-๖) 
                        Developmental Psychology   
              ความหมาย ความส าคัญ หลักพัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการ การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับ
พัฒนาการ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ 
Definitions, significance, principles of development; factors 
affecting development; education of human development; theory 
of developmental psychology; human life-span development; use 
of  developmental psychology 

รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  
 



 

 

 

๑๔๗ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
life-span; use of developmental  psychology  for  understanding  
and  supporting  learners’ potentials 

๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒  จิตวิทยาส าหรับครู         ๓(๒-๒-๕) 
     Psychology for Teachers 
     จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้  

การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  การใช้จิตวิทยา
การเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาเพ่ือความเข้าใจ  และสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา   
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการวางแผน
การศึกษา  อาชีพ และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจน
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

    Learning  psychology and educational  psychology;  
learning theories,  classroom  environmental  management for  
learning  community; use of  learning  psychology and 
educational psychology  for  understanding  and  supporting  
learner’s potentials, Guidance and counseling psychology;  
student care and support system to be able to help students in  
educational planning,  occupational planning,  and  adjusting 
oneself into society also be able to advise  learner  to  obtain  
best life  quality 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับคร ู                                 ๓(๒-๒-๕) 
                 Psychology for Teacher                                  
     หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็น
พิเศษ แนวทางการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Principle, concept, theory, developmental psychology, 
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, 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
และค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 

๑๔๘ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
analyze, solve problems, apply, design learner behavior 
management to develop learners according to their potential and 
ages, explore the case studies and the reflective practice to 
design learner assistant 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 

๑๒ ๑๐๙๓๙๐๓  หลักการบริหารการศึกษา          ๒(๒-๐-๔) 
     Principles of Educational Administration 
     ความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น

เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบการ
บริหารการศึกษา  การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

    Definitions of Educational administration; concepts 
and theories of educational administration; the process of 
educational administration; educational administration system; 
institutional organization; problems solving relate to education 
administration 

๑๐๙๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคณุภาพ       ๓(๒-๒-๕) 
                     การศึกษา   
                     Education Administration and Quality Assurance  
                     in Education            
 ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท า
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่

๑. รวม  ๓ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน  ได้แก่ 
๑๐๑๑๑๐๓  ปรัชญา
การศึกษา   
๑๐๙๓๙๐๓  หลักการ
บริหารการศึกษา 
และ ๑๐๙๔๙๐๙   
การประกันคุณภาพ
การศึกษา   
๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวน 



 

 

 

๑๔๙ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิต
ที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
Educational Philosophy, 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 

หน่วยกิต  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

๑๓ ๑๐๙๔๙๐๙  การประกันคุณภาพการศึกษา          ๒(๑-๒-๓) 
    Educational Quality Assurance     
    หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

 รวมเน้ือหาสาระ
รายวิชากับวิชา 
๑๐๙๒๒๐๑-๖๒ การ
บริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ



 

 

 

๑๕๐ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้   

    Principles, concepts, and regulations regarding 
management of educational quality assurance,  education 
quality assurance; internal quality assurance; ability to manage 
quality of learning activities and develop learning quality 
continuously; and ability to organize activities for quality 
assessment of learning activities 

การศึกษา 

๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทยส าหรับครู             ๒(๑-๒-๓) 
    Thai Language for Teachers 
    ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู  การใช้ทักษะการฟัง  

การพูด  การอ่าน  การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง  
การใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    Thai language and Thai culture for teacher, usage 
listening, speaking, reading, and writing skills meaningfully, usage 
of Thai language and cultures for peaceful life 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                          ๓(๒-๒-๕) 
                        Language for Communication  
            ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการ
สื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
Use Thai-English language for communication in learning 
management appropriately in accordance with context and 

๑. รวม  ๒ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน  ได้แก่ 
๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทย
ส าหรับครู    และ 
๑๒๔๒๗๐๓  
ภาษาอังกฤษส าหรับครู     
๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวน 
หน่วยกิต  และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓  ภาษาอังกฤษส าหรับครู             ๒(๑-๒-๓) 
    English Language for Teachers 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ การฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 



 

 

 

๑๕๑ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
    English language for professional development; usage 

of English language for communication regarding, listening, 
speaking, reading, and writing skills; usage of English language 
and culture, tradition, way of life, and belief for peaceful life 

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 

๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔   การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ๒(๑-๒-๓) 
      Learning Resources and Local Wisdom      
      Management          
     ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของแหล่งการเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน  ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในท้องถ่ิน  โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะใน  การถ่ายทอดความรู้   ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ บทบาทของภูมิปัญญาที่มีต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ จุดมุ่งหมายระบบเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษา  การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการจัดการศึกษา 

      Definitions, significance, and scope of learning 
resources and local wisdom; types of important local resources; 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๕๒ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
Infrastructure for Learning; knowledge and skills for transferring 
knowledge; local wisdom as a learning resource; role of wisdom 
on transferring knowledge; the aims of content system and 
learning process for local wisdom liable to apply in education; 
utilizing learning resources and local wisdom in education 
management 

๑๗ ๑๐๒๓๒๐๔  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด         ๒(๑-๒-๓) 
    Instruction for Thinking Process Development   

     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และ
     การจัดการในชั้นเรียน 

    ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
และกระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดแบบต่าง ๆ 

     Theories of thinking and cognitive development, 
activity management techniques to develop creative thinking 
process, problem solving process, and critical thinking process;  
learning management to develop thinking process in learning 
areas, practice in learning management to develop various kinds 
of thinking process 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 
 



 

 

 

๑๕๓ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๘ ๑๐๒๓๒๐๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                              ๒(๑-๒-๓) 

    Learner Development Activities 
     รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร  

    ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรม
นักเรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์  การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    Definitions, purposes,  and benefit of learner 
development activities; types of learner development activities; 
principle of administer in learner development activities, 
characteristics and methods of management in counseling 
activities, student activities, boy scout, junior red cross, girl 
guides, social service and territorial defiance, activities for social 
and public interest; learner development activities evaluation;  
practice to manage learner development activities projects 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  
 

๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒  การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย                  ๒(๑-๒-๓) 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ   

     Information Communication Technology Instruction 
    ศึกษาหลักการ ความส าคัญ และบทบาทของการเรียนการสอน

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๕๔ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย รูปแบบของการเรียนการสอน กิจกรรม
และบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ฝึก
ปฏิบัติการใช้การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   Principles and the role of teaching and learning 
through networking, information technology concepts related to 
teaching and learning through networking. The format of the 
course. Activities and Services to support teaching and learning 
through networking.  Practice using electronic learning (E-
learning) in teaching and learning through networking, 
information technology. 

๒๐ ๑๐๓๓๓๐๓  การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน         ๒(๑-๒-๓) 
    Design and Development Instruction Media 
    ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการสอน การ

เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา การวิเคราะห์เน้ือหา ออกแบบ
และพัฒนาสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน  ฝึกปฏิบัติการ
สร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 
      Definition, types, and benefits of teaching materials; 
the appropriate selection of teaching materials for the subjects, 
content analysis, design and development of teaching materials; 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๕๕ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
the efficiency validation of teaching materials; practice of the 
creation and efficiency validation of teaching materials   

๒๑ ๑๐๓๓๓๐๔  การสร้างและน าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา   ๒(๑-๒-๓) 
    Multimedia Construction and Presentation for    

     Education 
    ความหมาย หลักการ ทฤษฎี และความส าคัญของการใช้สื่อ

มัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการ
น าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบ สร้าง และน าเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ  

    Definitions, principles, theories, and significance of 
multimedia using in teaching management; principles of 
multimedia materials creation, and presentation for education; 
practice of using computer programs to design, create, and 
present in various forms 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๒ ๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                                   ๒(๑-๒-๓)   
      Program Evaluation 
     กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผน

โครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

     Conceptual framework in project evaluation, and 
project plan; analysis of possibility of project; evaluation of 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๕๖ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
efficiency, and effectiveness of project 

๒๓ ๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย           ๒(๑-๒-๓)   
      Computer Program for Conducting Research 

       ความรู้พ้ืนฐานของการใช้คอมพิวเตอร์  ประเภท และลักษณะ
ส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัย แนวคิด
เบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล และการ
เลือกใช้ค าสั่งต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 

      Basic knowledge of using computer, types, and 
important characteristic of computer program; computer program 
for research; basic concept for analysis in research data; creation 
of file data, and the selection of using commands in analysis, 
and interpretation data 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๔ ๑๐๕๑๕๐๔  มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู                         ๒(๒-๐-๔) 
     Human Relations for Teachers 
    ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 

หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  

    Definitions and significance of human relations for 
teachers, principles, components,  process and techniques of 
building the human relations for teacher; the role of teacher in 
promoting human relations in school and community 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 
 



 

 

 

๑๕๗ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๕ ๑๐๕๓๕๐๙  จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู        ๒(๒-๐-๔) 

     (Contemplative Education for Student Teachers) 
    ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา แนวคิดจิตต -

ปัญญาศึกษา และการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือความ
เป็นครูที่แท ้

    Definitions, significance, and background; concepts of 
contemplative education and self-practice through 
contemplative education 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๖ ๑๐๙๓๙๐๔  ภาวะผู้น า           ๒(๒-๐-๔) 
    Leadership 
    ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น า แบบของผู้น า

และภาวะผู้น า บทบาทหน้าท่ีของผู้น า คุณลักษณะของผู้น าที่ดี  จิตวิทยาของ
ผู้น า การเสริมสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้น า ผู้น ากับ
การตัดสินใจ ฝึกทักษะการเป็นผู้น า เทคนิคการเสริมสร้างความเป็นผู้น าที่ดี 

     Definitions, significance of leaders and leadership; 
model of leaders and leadership;  role and duty of leaders; the 
characteristics of a good leader; psychology of leadership;  
strengthening leadership; developing creative leadership; leader 
and decision making; practice leadership skills; technical 
strengthen  good leadership 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  
 



 

 

 

๑๕๘ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑  ผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้เบื้องต้น        ๒(๑-๒-๓) 

    Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)  
    ประวัติ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมายและสาระส าคัญ ต่าง 

ๆ ของกิจการลูกเสือ  ทักษะและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ  ฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือประเภทใดประเภทหน่ึงในข้ันความรู้เบื้องต้น  ตามหลักสูตรของ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือในโรงเรียน 

    History, principles, aim, and concept of scout 
activities; skills and activities of scouts; train a basic of scout 
subject based on National Scout Organization of Thailand to 
apply scout instructional in school 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  
 

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑  นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับครู        ๒(๑-๒-๓) 
    Learning Recreation for Teachers 
    ความหมาย ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ เป็นผู้น า

กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กิจกรรม
นันทนาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามกลุ่มสาระ
จัดโครงการนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 

  Definitions, significance of the recreational activities; 
being leader in varieties of recreational activities; analysis and 
application of various types of recreational activities in learning 
management based on child-center as follow subject area; 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  
 



 

 

 

๑๕๙ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
recreate project in schools and community. 

๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        ๒(๑-๒-๓) 
    School Botanical Garden 
     เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ ความเป็นมา องค์ประกอบ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   การสร้างและจัดปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนให้เป็น
ปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการด าเนินงาน การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้ และการบูรณาการสู่การ
เรียนการสอน 

     Learning in Royal speech, idea, background and the 
element of school botanical garden; the creating and managing 
basic factor set of school to be a learning factor of nature and 
environment; the progressive guidelines; making an operation 
plan; the evaluation and tracking the progress of school 
botanical garden in many aspects and integration to teaching 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒   ครุนิพนธ์              ๑(๐-๒-๑) 
       Individual Development Plan : ID Plan    
       จัดท าคุรุนิพนธ์ ( ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ

รายวิชาใหม ่



 

 

 

๑๖๐ 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๖๑ 

 ๒) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑           ๑(๙๐) 

    Practicum in Teaching ๑              
    ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ 

จัดท าแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองตามยุคสมัยและ
วัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดข้ึน สร้าง พัฒนา  เลือก ใช้นวัตกรรมการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

    Practicum experiences in teaching: observation on 
management process of learning; curriculum analysis; course 
design; lesson plans based on a wide range of activities serving a 
variety of purposes, focusing on students as the center and 
knowledge exchanging for self-development in response to any 
changes arise both socially and culturally; creating teaching 
materials, innovation, and educational technology for improving 
and developing a learning management program 

 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑   ๑(๙๐) 
          Practicum in Teaching ๑              
                  สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์
การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                  Conclude self-characteristics and those of teacher 
that reflect love and faith in teaching profession, identify self-
ethics and profession ethics, acknowledge duties of teacher and 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา  
ชื่อวิชา จ านวนหน่วย
กิต      ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



 

 

 

๑๖๒ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
 
 

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

๒ ๑๐๐๔๘๐๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒       ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching  ๒   
            ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จริง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน  
และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัด

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒      ๑(๙๐) 
                      Practicum in Teaching  ๒   
      ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผน
ออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา  
ชื่อวิชา จ านวนหน่วย
กิต      ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



 

 

 

๑๖๓ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
และประเมินผลผู้เรียน 
                Actual teaching practice in classroom and simulation 
contexts; research on solutions for learners’ problems; 
development of professional teaching skills; designing testing or 
measuring instruments; checking, scoring, and grading learning’s 
result; practicum experiences in teaching and grading; measuring 
& evaluating learners 

ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Behave as a good example with morality and conduct according 
to professional ethics, working as a teacher assistant with a 
mentor by planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the learning strand in 
each course, integrated knowledge in educational administration, 
innovation design, implementation of educational quality 
assurance in accordance with each level of education, manage 
quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to 
have desirable characteristics, analyze and present guidelines for 



 

 

 

๑๖๔ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
self-development to be a professional teacher who is able to 
adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) 
to develop oneself to keep up with changes 

๓ ๑๐๐๕๘๐๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑     ๖(๕๔๐)    
                Internship ๑ 

     ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ในสถานศึกษา             

     Practicum internship experiences in major subject: 
measuring and evaluating,  and apply the result for developing 
learners; conducting research for learners’ development; 
exchanging knowledge, or sharing knowledge in educational 
seminars, and fulfilling other educational assignments 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน  ๓             ๑(๙๐) 
                        Practicum in Teaching ๓                   
              ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศ
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวนหน่วย
กิต    ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 



 

 

 

๑๖๕ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
              Practice teaching in educational institutions, behave as a 
good example with morality and conduct according to 
professional ethnics, design a class atmosphere that encourages 
students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by 
applying digital technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to solve students' 
problems to have the desirable characteristics with the process of 
the correct research methodology, clearly reflecting the changes 
that have occurred to students themselves from participating in 
activities that promote professional progress, projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) 
to develop oneself to keep up with changes 

๔ ๑๐๐๕๘๐๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒              ๖(๕๔๐)              
                Internship ๒ 

    ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วัดและประเมินผล 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๕๔๐) 
           Internship ๑    
            ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวนหน่วย
กิต    ค าอธิบาย



 

 

 

๑๖๖ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ใน
การสัมมนาการศึกษา ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

    Practicum internship experiences in major subject: 
measuring and evaluating, and apply the result for developing 
learners; exchanging or sharing knowledge in educational 
seminars; evaluating, improving, and studying research for 
developing learners in school; and fulfilling other educational 
assignments 

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดย
ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล       
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริม 
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
            Work in teacher duties, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethics, make 
learners are happy and have advanced thinking process and 
leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning 
activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote 
professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the 

รายวิชา 
 

 



 

 

 

๑๖๗ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in 
projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 

  ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒           ๖(๕๔๐)
           Internship ๒    
            ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดย
ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล       
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จ านวนหน่วย
กิต    ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 



 

 

 

๑๖๘ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Work in teacher duties, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethics, make 
learners are happy and have advanced thinking process and 
leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning 
activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote 
professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the 
research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in 
projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 

 
 



 

 

 

๑๖๙ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเอก  

 
ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๑๕๑๒๐๑ หลักการคณิตศาสตร ์                                      ๓(๓-๐-๖)   

  Principles of  Mathematics 
     ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการ

พิสูจน์  การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน 
              Nature and structure of mathematics, Logic and proofs, 
Proofs of set-related theories, Relations and Functions 

๑๑๕๑๒๐๑-๖๒ หลักการคณิตศาสตร ์                            ๓(๒-๒-๕) 
                     Principles of  Mathematics   
                 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
จ านวน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เพ่ือประยุกต์ใช้การพิสูจน์ในการศึกษาทาง
คณิตศาสตร์ข้ันต่อไป 

Study about nature and structure of mathematics, 
logic and proven methodology and reasoning of mathematics for 
number, set,  relations, functions to apply the proof in the next 
stage of mathematical education. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา หน่วยกิต 

๒ ๑๑๕๑๔๐๑ แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ ๑                       ๓(๓-๐-๖)  
  Calculus and Analytic Geometry ๑ 
  เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิต
ของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันต่อเน่ือง  อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์อนุพันธ์   
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน 
              Geometry of straight lines, Circles and conic sections, 
Limits of functions, Continuous functions, Derivatives of functions 

๑๑๕๑๔๐๑-๖๒ แคลคูลสั ๑                                        ๓(๒-๒-๕) 
    Calculus I  

  ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหน่ึงตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ 
หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
การประยุกต์ของปริพันธ์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา  
หน่วยกิต 



 

 

 

๑๗๐ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
and applications, Integrals of functions Study about limits and continuous of functions, 

derivatives of functions, derivative of implicit function, 
applications of derivatives, L'Hopital's Rule, integral, techniques of 
integration, improper integrals, applications of Integrals to apply 
in learning management at the basic education level. 

๓ ๑๑๕๒๒๐๑ ทฤษฎีเซต                                                    ๓(๓-๐-๖) 
 Set Theory 
                การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์  สัจพจน์ของการเลือก  
เซต  อันดับ  จ านวนเชิงการนับ  จ านวนเชิงอันดับที่ 
             Generating set theory using axiom system, Axiom of 
selection, Sets, Orders, Cardinal numbers, Ordinal numbers 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔ ๑๑๕๒๒๐๒ ๑๑๕๒๒๐๒ ระบบจ านวน                                             ๓(๓-๐-๖) 
  Number System                                                 
                การสร้างระบบจ านวน  จ านวนนับจ านวนเต็มจ านวนตรรกยะ
จ านวนจริงและจ านวนเชิงซ้อน 
              Generation of Number system, Counting numbers, Integers, 
Rational numbers, Real numbers and Complex numbers 
 

๑๑๕๒๒๐๒ ๑๑๕๑๒๐๒-๖๒ ระบบจ านวน                                       ๓(๒-๒-๕)  
                                                         Number System 

                 ศึกษาที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ 
จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวน
เชิงซ้อน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

Study the source of properties and theorems for 
nuteral number, integer number, rational numbers, real numbers 
and complex numbers to apply in learning management at the 
basic education level.              

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา รหัสวิชา 
หน่วยกิต 



 

 

 

๑๗๑ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๕ ๑๑๕๒๔๐๑ แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ ๒                       ๓(๓-๐-๖)  

  Calculus and Analytic Geometry ๒ 
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : ๑๑๕๑๔๐๑  แคลคูลัสและเรขาคณิต

วิเคราะห์  ๑   
  สมการอิงตัวแปรเสริม  ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์  เทคนิค
การหาปริพันธ์ปริพันธ์จ ากัดเขตพิกัดเชิงข้ัว อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันใน
พิกัดเชิงขัว  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  หลักเกณฑ์โลปีตาล  ล าดับและอนุกรม  อนุกรม
ก าลัง 
            Parametric of Equations, Definite integral and Applications, 
Techniques of integration, Improper integrals, L’Hoopital’s rule, 
Sequences and series, Power series 

๑๑๕๒๔๐๑-๖๒ แคลคูลสั ๒                                        ๓(๒-๒-๕) 
                    Calculus II  

 รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน  : ๑๑๕๑๔๐๑  แคลคูลัส  ๑   
  ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การ
ทดสอบการลู่เข้า อนุกรมก าลัง ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธ์ย่อย สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

  Study and analysis for sequences and series, infinite 
series, the test of convergent series, power series, double 
Integrals, partial derivative, introduction to ordinary differential 
equations to apply in learning management at the basic 
education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา รหัส
วิชา หน่วยกิต 

๖ ๑๑๕๒๕๐๑    เรขาคณิตเบื้องต้น                                        ๓(๓-๐-๖)   
   Introduction to Geometry 
  ระบบสัจพจน์  เรขาคณิตของยุคลิด  พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด  
พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิดโดยใช้แนวทางอื่น  วิเคราะห์เน้ือหาเรขาคณิตของ    
ยุคลิดโดยใช้ระบบสัจพจน์  การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
            System of axioms, Geometry of Euclid, Evolution of 
Euclidean geometry, Alternative ways of development of Euclidean 
geometry, Analysis the content Euclidean geometry by axiom 
system, Discovery of non-Euclidean geometry 

๑๑๕๒๕๐๑-๖๒    เรขาคณิตเบื้องต้น                             ๓(๒-๒-๕) 
                       Introduction to Geometry   
              ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการ
เรขาคณิตของยุคลิด เรขาคณิตการแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุค
ลิด เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study about system of axioms, geometry of Euclid, 
evolution of Euclidean geometry, geometric transformations, 
discovery of non-Euclidean geometry to apply in learning 
management at the basic education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา หน่วยกิต 



 

 

 

๑๗๒ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๗ ๑๑๕๒๖๐๑   พีชคณิตเชิงเส้น  ๑                                        ๓(๓-๐-๖)  ๓(๓-๐-๖) 

  Linear Algebra  I 
  เมทริกซ์และตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ปริภูมิ
เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ  และการประยุกต์ 
           Matrices and determinants, Systems of linear equations and 
solutions, Vector spaces, Linear transformations, Eigenvalues and 
eigenvectors and Applications 

๑๑๕๑๖๐๑-๖๒   พีชคณิตเชิงเส้น                                ๓(๒-๒-๕) 
                       Linear Algebra  ๓(๓-๐-๖) 
             ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การ
ด าเนินการข้ันมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น 
ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study  about matrices, determinants, systems of 
linear equations, elementary operation, vector spaces, basis, 
linear transformation, eigenvalues and eigenvectors to apply in 
learning management at the basic education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา รหัส
วิชา หน่วยกิต 

๘ ๑๑๕๒๗๐๑ ๑๑๕๒๗๐๑     โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร ์                    ๓(๒-๒-๕)  
      Mathematics Package    
    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
            Using Mathematical computer software packages to learn 
and solve mathematics problems 

๑๑๕๒๗๐๑ ๑๑๕๒๗๐๑-๖๒   วิทยาการค านวณ                           ๓(๒-๒-๕) 
                      Computing Science  
    ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการข้ันตอนการแก้ปัญหา และฝึก
ทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้ันตอนการแก้ปัญหา การแสดงข้ันตอนการ
แก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 

  Study and analyze techniques of methods problem 
solving and practice problem solving skills using problem solving 
steps, showing steps to solve problems by writing, telling, drawing 
or using symbols, design and programming using basic software or 
technology equipment. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา  
หน่วยกิต 



 

 

 

๑๗๓ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๙ ๑๑๕๒๗๐๔  ความน่าจะเป็นและสถิติ                        ๓(๓-๐-๖) 

        Probability  and  Statistics 
  หลักการนับ  ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความ
แปรปรวนของตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
การชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน 
            Principle of counting, Probability, Random variables, 
Expectations and variance of random variables, Probability 
distribution of random variables, Sampling distribution, Estimation 
and Hypothesis tests 

๑๑๕๑๗๐๔-๖๒     ความน่าจะเป็นและสถิติ                  ๓(๒-๒-๕) 
                         Probability  and  Statistics 
    ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย 
ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง และการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม 
และการประมาณค่า เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

Study basic knowledge about statistics, simple 
analysis data, probability, Probability distribution of random 
variables, discrete and continuous probability distribution and 
sampling distribution and estimation to apply in learning 
management at the basic education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา รหัสวิชา 
หน่วยกิต 

๑๐ ๑๑๕๓๓๐๑  พีชคณิตนามธรรม ๑                                   ๓(๓-๐-๖) 
   Abstract Algebra ๑ 

           กรุป  ริง  อินทิกรัลโดเมน  ฟีลด์ 
                            Groups, Rings, Integral Domains, Fields 
  

๑๑๕๓๓๐๑-๖๒      พีชคณิตนามธรรม                         ๓(๒-๒-๕) 
                         Abstract Algebra 

          ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุป       
การเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

Study the binary operation, groups, sub groups, 
permutation group, symmetric group, isomorphism Theorems of 
groups, introduction to ring, field, and applied to apply in learning 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา  
หน่วยกิต 



 

 

 

๑๗๔ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
management at the basic education level. 

๑๑ ๑๑๕๓๔๐๑  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ ๓             ๓(๓-๐-๖) 
        Calculus and Analytic Geometry ๓  

 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : ๑๑๕๒๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์  ๒   

เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในรูปปริภูมิ ๒ มิติ  ๓ มิติ ว่าด้วย
เส้นตรง  ระนาบโค้งและผิว  อนุพันธ์ย่อย   ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ 

Vectors and geometry analysis in two and three dimensional 
space, Lines, Planes , Curves and surfaces,  Partial derivatives, 
Multiple integrations and applications 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๒ ๑๑๕๓๖๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับครคูณิตศาสตร์ ๑            ๓(๒-๒-๕) 
           English for Mathematics Teachers ๑ 
 ศัพท์ ความคิดรวบยอด / หลักการทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการอ่าน
ต าราและบทความทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
           Terminology, Concepts / Mathematical principles, Technical 
mathematics textbooks and articles in English 

๑๑๕๒๖๐๖-๖๒ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู ้     ๓(๒-๒-๕)            
                        คณิตศาสตร์ 
           English for Management in Mathematics  
 สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์   ฝึกปฏิบัติการ
อ่านและแปล เน้ือหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปประกอบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Search, collect, presentation of mathematical terms, 
practice reading and translating content or mathematical articles 
to apply in learning management at the basic education level. 
 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา รหัส
วิชา หน่วยกิต 



 

 

 

๑๗๕ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๓ ๑๑๕๓๗๐๖ ๑๑๕๓๗๐๖    สถิติเพ่ือการวิจัย              ๓(๓-๐-๖) 

St                                        Statistics   for   Research 
  ความส าคัญของสถิติในการวิจัย การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจายการชักตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์แปรปรวนแบบ
ทางเดียวและสองทางการทดสอบไค -สแควร์ การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์  
               The importance of statistics in research, Measurement of 
central tendency, Measure of dispersion, Deduction, Hypothesis 
testing, Analysis of variance, One-tailed and two-tailed, Chi – Square, 
Regression analysis and correlation 

๑๑๕๓๗๐๖  
 

รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๔ ๑๑๕๓๙๐๑ โครงงานคณิตศาสตร์              ๓(๒-๒-๕) 
         Mathematics Project  
  หลักการ  แนวคิด และประเภทโครงงานคณิตศาสตร์  ข้ันตอนการท า
โครงงานคณิตศาสตร์และการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์   ฝึกปฏิบัติการท า
โครงงานคณิตศาสตร์  การน าเสนอและการประเมินโครงงานคณิตศาสตร์การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
              The principles, Concepts and mathematics projects, The 
process of doing mathematics projects and assessment of 
mathematics projects, Working with mathematics projects, 
Presentation and evaluation of mathematics projects, Project based 
learning and Management of STEM education 

๑๑๕๓๙๐๑-๖๒ การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์      ๓(๒-๒-๕) 
                         Activity organizing of mathematic 

  ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การ
ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์อันประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอื่นๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้ง
ออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study the concept of principles of mathematical 
activities, designing mathematical activities including math camp, 
mathematics project to promote and develop learners, design 
measurement and evaluation of mathematical activities and 
organizing mathematical activities at the basic education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา  
หน่วยกิต 



 

 

 

๑๗๖ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๕ ๑๑๕๔๕๐๔  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น    ๓(๓-๐-๖) 

                Introduction  to Graph Theory 
   บทนิยามของกราฟ  ความไม่ขาดตอนของกราฟ  วิถี  ต้นไม้  กราฟ

แบบออยเลอร์และแฮมิลตัน  กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน  การระบายสีของ
กราฟ  การจับคู่ 
            Definition of graphs, Connected graphs, Paths, Trees, Euler’s 
graphs and Hamilton’s graphs, Plane graphs and duality, Graph 
colorings, Matching 

๑๑๕๔๕๐๔  
 

รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๖ ๑๑๕๔๙๐๑ ๑๑๕๔๙๐๑  สัมมนาคณิตศาสตร์               ๓(๒-๒-๕) 
        Seminar  in  Mathematics  

   สัมมนาทางด้านการสอนคณิตศาสตร์และการวิจัยทางคณิตศาสตร์
ศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจ  โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
            Seminars on the teaching of mathematics and mathematical 
research based on students’ interests and under the instructor's' 
advice 

๑๑๕๔๙๐๑ ๑๑๕๔๙๐๑-๖๒      สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา      ๑(๐-๒-๑) 
                         Seminar in Mathematics Education 

  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับองค์
ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

Study the research, analysis, synthesis and 
presentation of knowledge or research in mathematical 
education to be used as a guideline for management in 
mathematics. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา  
หน่วยกิต  

๑๗ ๑๑๕๒๖๐๒  พีชคณิตเชิงเส้น ๒                                   ๓(๓-๐-๖) 
        Linear Algebra ๒ 
  พหุนามแบบบัญญัติปริภูมิฟังก์ชันเชิงเส้นรูปแบบเชิงเส้นคู่รูปแบบ
ก าลังสองและการประยุกต์ 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๗๗ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
             Canonical polynomials, Linear function spaces, Bi-linear 
formats, Quadratic format and Application 

๑๘ ๑๑๕๓๑๐๑  ประวัติคณิตศาสตร์                        ๓(๓-๐-๖) 
        History of Mathematics 
  ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์แขนงต่างๆ แนวคิดและ
ผลงานเด่นๆของนักคณิตศาสตร์ในอดีต                                                                                     
            The history and development of different branches of 
mathematics, Concepts and outstanding works mathematicians in 
the past                                

๑๑๕๓๑๐๑-๖๒   ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์      ๓(๒-๒-๕) 
                       History and evolution of Mathematics 

   แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ใน
เรื่องจ านวน ตัวเลข เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น 
ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัยศตวรรษที่ ๑๗ 
จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตรใ์นประเทศไทย เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

  Concepts, philosophy and creation of works of 
important mathematicians ; number, geometry, algebra, 
measurement, statistics and probability, history of prehistoric 
mathematics, history of prehistoric mathematics medieval and 
the ๑๗th century to the present and evolution of mathematics 
courses in Thailand to apply in learning management at the basic 
education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา  
หน่วยกิต 

๑๙ ๑๑๕๓๒๐๑  การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น            ๓(๓-๐-๖) 
        Introduction to Mathematical Modeling 
  ข้อมูลและฟังก์ชัน  อัตราการเปลี่ยนแปลงและฟังก์ชันเชิงเส้น  
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์  แบบจ าลองเชิงกราฟ  
กระบวนการจ าลอง  การจ าลองโดยใช้ข้อมูล  การปรับแบบจ าลอง  แบบจ าลองที่

 
 

รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๗๘ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ใช้สมการเชิงอนุพันธ์ 
             Data and functions, Rate of change and linear functions, 
Fundamental concepts of mathematical models, Graph models, 
Simulation process, Simulations of data, Shaping models, Models of 
differential equations 

๒๐ ๑๑๕๓๓๐๓   วิยุตคณิต                ๓(๓-๐-๖) 
    Discrete Mathematics 
  เซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน เทคนิคการนับ หลักการช่องนกพิราบ 
หลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออก ฟังก์ชันก่อก าเนิดและความสัมพันธ์เวียนเกิด  ทฤษฎี
กราฟเบื้องต้น 
            Sets, Logics, Functions, Techniques of counting, Pigeonhole 
principles, Inclusion-exclusion principle, Generating functions and 
recurrence relations, Introduction to graph theory 

๑๑๕๓๓๐๓-๖๒     วิยุตคณิต                            ๓(๒-๒-๕) 
                         Discrete Mathematics 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน 
การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ 
ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  Study about elementary counting techniques, 
permutation, combination, binomial theorem, inclusion-exclusion 
principle, the pigeonhole principle, recurence relation, and 
introduction to graph theory to apply in learning management at 
the basic education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา หน่วยกิต 

๒๑ ๑๑๕๓๔๐๒ ๑๑๕๓๔๐๒  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                       ๓(๓-๐-๖) 
        Ordinary   Differential   Equations 

 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๑๕๒๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์  ๒    
  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง  สมการ

๑๑๕๓๔๐๒  
 

รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๗๙ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
เชิงอนุพันธ์อันดับสูง  และการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์ิ
เป็นตัวแปร  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นผลการแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต์  อนุกรมฟูเรียร์  ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
              First-Order differential equations, Second-order differential 
equations, High Order differential equations and applications, Linear 
differential equation with variable coefficients, Systems of linear 
Differential equation,  Laplace transform and applications, Fourier 
series, Boundary value problems, Introduction to partial differential 
equation 

๒๒ ๑๑๕๓๕๐๑  รากฐานเรขาคณิต              ๓(๓-๐-๖) 
                     Foundation   of   Geometry 

                เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค    พัฒนาการเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา
และพัฒนาการเรขาคณิตเชิงวงรี   เรขาคณิตเชิงทรงกลม   เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 
             Non-Euclidean geometry, The development of hyperbolic   
geometry and the   of elliptical geometry, Spherical geometry, 
Projective geometry 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๓ ๑๑๕๓๖๐๔ ๑๑๕๓๖๐๔   ก าหนดการเชิงเส้น               ๓(๓-๐-๖) 
Linear                                   Linear   Programming 

  การสร้างตัวแบบปัญหาก าหนดการเชิงเส้น    ทฤษฎีก าหนดการ   
เชิงเส้น  การหาผลเฉลยด้วยวิธีกราฟ  วิธีซิมเพลกซ์  ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น
แบบพิเศษ  ปัญหาคู่เสมอกัน  และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแก้ปัญหาก าหนดการ

๑๑๕๓๖๐๔  
 

รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๘๐ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
เชิงเส้น 
            Modeling linear programming problems, The theory of linear 
programming, Solving using graphs, Simplex method, Special linear 
programming problems, The matched-problems and using computer 
software to solve linear programming problems 

๒๔ ๑๑๕๓๖๐๗ ภาษาอังกฤษส าหรับครคูณิตศาสตร์ ๒            ๓(๒-๒-๕)  
         English for Mathematics Teacher ๒  
 การอ่าน การเขียน และการน าเสนอบทเรียนทางคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ, บทความหรือบทคัดย่องานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ 
           Reading, writing, and arithmetic lessons presented in English, 
Articles or abstracts in English   

   รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๕ ๑๑๕๓๗๐๑   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย             ๓(๒-๒-๕) 
                     Applied   Program    in   Statistics    
                     and   Research 
  การเตรียมและแปลงข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติอนุมานการวัดประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ การน าเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
            Preparation and conversion of data for analysis, Usage of 
computer software to analyze the data using descriptive statistics, 
Inferential statistics, Efficiency validation of equipment, Presentation 
and interpretation of the data analysis 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๘๑ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๖ ๑๑๕๓๗๐๒    คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์                          ๓(๒-๒-๕) 

     Computer  Assisted  Instruction  in    
                  Mathematics 

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนองานและสร้างบทเรียน
คณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ศึกษาส่วนบุคคลและเพ่ือสอนในชั้นเรียน 
            Using a computer software application  for presentations  
and producing mathematics lessons for personal study and for 
teaching in the classroom 

๑๑๕๒๗๐๒-๖๒    เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู ้          ๓(๒-๒-๕) 
                       คณิตศาสตร์ 
                       Digital Technology for Management in  
                       Mathematics 

  ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
สร้างสื่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study about  digital technology, programming package 
for mathematics to create learning materials and apply in 
learning management at the basic education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา รหัส
วิชา  หน่วยกิต 

๒๗ ๑๑๕๓๗๐๓  การสืบค้นทางคณิตศาสตร์                          ๓(๒-๒-๕) 
                Mathematics  Searching  
  วิธีการสืบค้นสาระทางคณิตศาสตร์จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การเก็บข้อมูลจากการสืบค้น  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  และการ
น าเสนอผลการสืบค้น 
            How to search the mathematical basis of the various 
learning resources, Data collection, Analysis and synthesis of 
information from this search and Presentation of the search results 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๘ ๑๑๕๔๒๐๑ ๑๑๕๔๒๐๑     ทฤษฎีจ านวน                       ๓(๓-๐-๖)  
                                           Numbers  Theory  

  การหารลงตัว   จ านวนเฉพาะ   สมภาค   ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง  

๑๑๕๔๒๐๑ ๑๑๕๒๒๐๑-๖๒     ทฤษฎีจ านวน        ๓(๒-๒-๕) 
                         Numbers Theory 

               ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัว

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา รหัสวิชา  



 

 

 

๑๘๒ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ก าลังสอง  สมการไดโอแฟนไทน์  ฟังก์ชันของออยเลอร์  สัญลักษณ์ของเลอจองค์   
บทต้ังของเกาส์สัญลักษณ์ของยาโคบี 
            Exact division, Prime number, Congruence, The theory of 
quadratic residues, Diophantine equation, The function of Euler, 
Symbol of Legendre, Lemma of Gauss, Symbol of Jacobi 

คูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ 
ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study about exact division, prime number, highest 
common factor, least common multiple, fundamental theorem 
of arithmetic, congruence, diophantine equation, the function of 
number theory to apply in learning management at the basic 
education level. 

หน่วยกิต 

๒๙ ๑๑๕๔๒๐๒ ๑๑๕๔๒๐๒    คณิตตรรกศาสตร์              ๓(๓-๐-๖) 
                                          Mathematics Logic 

  โครงสร้างคณิตศาสตร์กฎแห่งการอ้างอิงความสมเหตุสมผล        
การพิสูจน์ 
            Structure of mathematics, Reference rules, The 
reasonableness, Proofs 

๑๑๕๔๒๐๒  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๓๐ ๑๑๕๔๓๐๑  พีชคณิตนามธรรม ๒              ๓(๓-๐-๖) 
        Abstract Algebra ๒ 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน  : ๑๑๕๓๓๐๑ พีชคณิตนามธรรม ๑  
  ทฤษฎีบทของซิโลว์ริงไอดีล  โดเมนแบบยุคลิคริงพหุนาม ฟีลด์ฟีลด์
ภาคขยาย  การสร้างฟีลด์จ ากัด  ทฤษฎีบทของกาลัวส์                            

   The theory of Zilow, Rings, Domain of Euclid,  
Ring of polynomials, Fields, Extension fields, The creation of  

          รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๘๓ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
 finite fields, The theory of Galois 

๓๑ ๑๑๕๔๓๐๓ ๑๑๕๔๓๐๓   ทฤษฎีสมการ              ๓(๓-๐-๖) 
    Theory of Equations 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  ๑๑๕๒๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์  ๒   
          สมการพหุนาม  สมบัติของสัมประสิทธ์ิและการหารากของสมการ
สมการก าลังสอง    สมการก าลังสาม  สมการก าลังสี่  การประมาณค่าของราก
สมการ 
           Polynomial equations, Property of coefficient and the roots 
of the equations, Quadratic equations, Cubic equations, Quartic 
equations, The estimation of root equations 

๑๑๕๔๓๐๓ ๑๑๕๔๓๐๓-๖๒   ทฤษฎีสมการ                            ๓(๒-๒-๕) 
                       Theory of Equations 

  ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ 
สูตรของเทย์เลอร์ สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและ
สัมประสิทธ์ิ สมการก าลังสอง สมการก าลงัสาม สมการก าลังสี่ รากตรรกยะ 
กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study about polynomial with one variable, Horner's 
Method , Taylor series Method, polynomial equations, relation 
between roots and coefficients, quadratic equation, cubic 
equation, quartic equation, rational roots, Descartes' rule, root 
estimation to apply in learning management at the basic 
education level. 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา  หน่วยกิต 

๓๒ ๑๑๕๔๔๐๑ ๑๑๕๔๔๐๑    สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย             ๓(๓-๐-๖) 
      Partial Differential Equations 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  ๑๑๕๓๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์  ๓     ๑๑๕๓๔๐๒  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ    
          สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหน่ึง   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น
อันดับสองปัญหาค่าขอบ  สมการความร้อน  สมการคลื่น  และสมการลาปลาซ 

๑๑๕๔๔๐๑  
 

รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๘๔ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
             First-Order partial differential equations, Second-order 
partial differential equations, Boundary value problems, Heat 
equation, Wave equation, Laplace equation 

๓๓ ๑๑๕๔๔๐๒  แคลคูลัสชั้นสูง               ๓(๓-๐-๖) 
        Advanced   Calculus 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : ๑๑๕๓๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์  ๓   
          ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน   ฟังก์ชันพิเศษ   ฟังก์ชันของตัวแปร
หลายตัวแปร  ปริพันธ์ตามเส้น  ปริพันธ์ตามผิว  การทดสอบการลู่เข้าของปริพันธ์
ไม่ตรงแบบ 
            Sequences and series of functions, Extra functions, 
Functions of multivariable,  Line integrations, Surface integrations, 
Convergence tests of improper integrals 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๓๔ ๑๑๕๔๔๐๓ ๑๑๕๔๔๐๓   การวิเคราะห์เวกเตอร์             ๓(๓-๐-๖) 
                                          Vector   Analysis 
   ระบบแกนอ้างอิง พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ ปริพันธ์

ของเวกเตอร์พิกัดเชิงเส้นโค้ง และการวิเคราะห์เทนเซอร์ 
            Axial plane of reference, Algebra of vectors, Differentials of 
vector, Integral of vector, Curved-coordinates and Tensor analysis 

๑๑๕๔๔๐๓  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๓๕ ๑๑๕๔๔๐๔ ๑๑๕๔๔๐๔  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์            ๓(๓-๐-๖) 
        Mathematical Analysis  

๑๑๕๔๔๐๔ ๑๑๕๔๔๐๔-๖๒     การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                     ๓(๒-๒-๕) 
                        Mathematical Analysis 

ปรับปรุงค าอธิบาย



 

 

 

๑๘๕ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๑๕๒๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์  ๒   
  ระบบจ านวนจริง  โทพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง  ล าดับของจ านวน
จริง  ลิมิตและความต่อเน่ืองการหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ 
             Real number system, Topology on real number of lines, 
Orders of real numbers, Limit and continuity, Differentiation, 
Riemann integrals 

  ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้น
จ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์ ปริพันธ์รี
มันน์ และอนุกรมของจ านวนจริง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study and proof about Real number system, topology 
on real number of lines, orders of real numbers, limit and 
continuity, Differentiation, Riemann integrals, series of real 
number to apply in learning management at the basic education 
level. 

รายวิชา  หน่วยกิต 

๓๖ ๑๑๕๔๔๐๕  การวิเคราะห์จ านวนจริงเบื้องต้น                    ๓(๓-๐-๖) 
                     Introduction  to  Real  Analysis   
  อนุกรมอนันต์   ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ ในRN 
การอินทิเกรตใน RN 
             Infinite series, Sequences and series of function, 
Differentiation in RN, Integration in RN 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๓๗ ๑๑๕๔๔๐๖    การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น           ๓(๓-๐-๖) 
                  Introduction  to   Complex   Analysis 

 จ านวนเชิงซ้อน  ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันประถม   การ
อินทิเกรตเชิงซ้อนอนุกรมก าลัง 

     Complex numbers, Functions of complex variables, 
Primary functions, Power series and Complex integrations 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๘๖ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๓๘ ๑๑๕๔๔๐๗    การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                        ๓(๓-๐-๖) 

                  Numerical    Analysis 
  การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  
ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วง  การประมาณค่าก าลัง
สองน้อยที่สุด  อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์ 
            Error analysis, Solution of non-linear equation, Solution of 
linear equation system, Interpolations, Quadratic least estimations, 
Differential and numerical integrations, Numerical solution of 
differential equation 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๓๙ ๑๑๕๔๕๐๑    เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค                       ๓(๓-๐-๖) 
                  Non - Euclidean   Geometry   
          เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค    เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา   เรขาคณิต
เชิงวงรี  เรขาคณิตเชิงทรงกลม  ความต้องกันของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 
            Non-Euclidean geometry, Hyperbolic geometry, Elliptic 
geometry, Spherical geometry, The consistency of non-Euclidean 
geometry 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔๐ ๑๑๕๑๑๕๔๕๐๒    ๑๑๕๔๕๐๒       เรขาคณิตเชิงภาพฉาย            ๓(๓-๐-๖) 
                                              Projective   Geometry 

  การเกิดจุดและเส้น ภาวะคู่กัน ภาวะเชิงภาพฉาย อัตราส่วนไขว้ 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๘๗ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ทฤษฎีบทของเดซาร์กและปัปปุส เอกพันธ์ พิกัดแบบจุด พิกัดแบบเส้นโฟกัสของ
ภาคตัดกรวย สิ่งหุ้มผิวโค้งก าลังสอง ภาพฉายของเส้น 
            The procreation dots and lines, Duality, Projectivity, Cross 
ratio, the theory of dezart and pappus, Homogeneous, Point 
coordinates, Line coordinates, Focus of conic, The sheath two 
curved, Projection of lines 

๔๑ ๑๑๕๔๕๐๕   ทอพอโลยีเบื้องต้น                                 ๓(๓-๐-๖) 
                                         Introduction   to   Topology 

  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี  ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง  
ปริภูมิอิงระยะทาง  ปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ความกระชับและความเชื่อมโยง 
           The basic concepts of topology, The topology on the real 
line, Metric spaces, Topological spaces, Compaction and 
connectedness 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔๒ ๑๑๕๔๖๐๑   การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์๑                     ๓(๒-๒-๕)  
    Instructional Methodology and  
                 Management in Mathematics ๑ 
  หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   
เอกสารประกอบหลักสูตร รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  การพัฒนาสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การ

๑๑๕๒๖๐๑-๖๒     การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์              ๓(๒-๒-๕) 
                         ระดับประถมศึกษา 
                        Management in Mathematics  
                        of Elementary Level                        

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด 
เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา รหัส
วิชา  หน่วยกิต 



 

 

 

๑๘๘ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
วิจัยการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
            Mathematics curriculum in elementary education, 
Curriculum documents, Teaching styles, Methods and Techniques of 
teaching, Guidelines for learning activities in mathematics, 
Instructional media development and learning resources, Using 
technology, Measurement and evaluation of learning, Planning, 
Learning and Teaching, Trend of learning and Development of 
learning using research and practice in a simulated and real 
situations 

คณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

Study and analysis for elementary mathematics course, 
design and practice learning management for number, algebra, 
measurement, geometry, statistics and probability  of elementary 
by using methods, styles, and techniques for learning 
management by combining mathematical skills and processes 
combined with a variety of learning materials, design to measure 
and evaluate in learning mathematics at the elementary level. 

๔๓ ๑๑๕๔๖๐๒   การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์๒                     ๓(๒-๒-๕)    
    Instructional Methodology and  
                 Management in Mathematics ๒ 
  หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เอกสารประกอบหลักสูตร รูปแบบการ
สอน  วิธีสอน  และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์  การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี  การ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้  การวางแผนการจัดการเรียนรู้  แนวโน้มของการ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย  การฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
            Mathematics curriculum in the lower secondary and high 
school level, Curriculum documents, Teaching styles, Methods and 

๑๑๕๓๖๐๑-๖๒  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                       ๓(๒-๒-๕) 
                     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
                   Management in Mathematics  
                      of Lower Secondary Level                      
     ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต     
การวัด เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

Study and analysis for lower secondary level 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา รหัส
วิชา หน่วยกิต 



 

 

 

๑๘๙ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
techniques of teaching, Guidelines for learning activities in 
mathematics, Instructional media development and learning 
resources, Using technology, Measurement and evaluation of 
learning, Planning, Learning and teaching, Trend of learning and 
development of learning using research and practice in a simulated 
and real situations 

mathematics course, design and practice learning management 
for number, algebra, measurement, geometry, statistics and 
probability  of lower secondary level by using methods, styles, 
and techniques for learning management by combining 
mathematical skills and processes combined with a variety of 
learning materials, design to measure and evaluate in learning 
mathematics at the lower secondary level. 

๔๔ ๑๐๒๓๒๑๗   การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร ์            ๓(๒-๒-๕) 
    Curriculum   Development   in    Mathematics 
               ปรัชญาคณิตศาสตร์  ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์   
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์และ
กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   การน าหลักสูตรไปใช้   การประเมิน
หลักสูตร  และการจัดท าหลักสูตรคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ าเป็นของท้องถ่ิน 
  Philosophy of Mathematics,Nature and Structure of 
Mathematics, Curriculum Development Process in Mathematics, 
Developmental in Mathematics curriculum and InstructionalProcess 
in Mathematics, Curriculum Implementation, Curriculum Evaluation, 
and Curriculum Creation relating to the needs of Local 
 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๙๐ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๔๕ ๑๐๒๔๒๑๐   แนวโน้มคณิตศาสตรศึกษา                          ๓(๒-๒-๕)   

       Trends in Mathematics Education 
  ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเก่ียวกับหลักสูตร  เน้ือหา   
การจัดการเรียนรู้    สื่อการเรียนรู้   การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ 
         Study and analysis the trends relating to curriculum, 
content, learning management, learning Medias, measurement and 
evaluation of learning, Research in Mathematics Education of 
Thailand and International 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔๖ ๑๐๓๓๓๐๕  สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            ๓(๒-๒-๕) 
                Instructional   Media   in Mathematics 
  ความส าคัญของสื่อและนวัตกรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
สื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  การสร้างและการใช้สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 Important of Medias and Innovations to Mathematics 
Leaning Management, Medias and Innovations in Mathematics 
Leaning Management, Construction and Use of Medias , Learning 
Resources in Mathematics Subject of the Basic Education Curriculum 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔๗ ๑๐๔๓๒๑๕  การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
    Test Construction in Mathematics 

   การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๙๑ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ประเภทต่างๆ  เช่น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบทดสอบวัด
ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวินิจฉัย   แบบวัดเจตคติ
และคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบ
ประเมินภาคปฏิบัติ       การสร้างแบบสังเกต 
         Constructing the assessment tool of Mathematics 
including, Achievement Test, Skills Test, Mathematics Process Test, 
Diagnostic Test, Attitude Test, Investigating the quality of the 
assessment tool, Performance Assessment, and Creating the 
Observation Form 

๔๘ ๑๐๔๔๒๑๐    การศึกษาปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน            ๓(๒-๒-๕) 
             A Study of Mathematics Problem in the Classrooms 

  วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข   และการน าเสนอผลการศึกษา 
  Problem Analysis for Mathematics Learning Management 
in Basic Education, and Guideline for Solving the Problems, and 
Presentation the results of the Study 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔๙ ๑๑๕๓๖๐๒   การวิเคราะห์เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  ๓(๒-๒-๕) 
             (Analysis   of  School  Mathematics) 
  วิเคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน  เน้นมโนมติทางคณิตศาสตร์  และการเข้าสู่เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ 
             Analysis of learning mathematics content in basic education 

๑๑๕๓๖๐๒-๖๒  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            ๓(๒-๒-๕) 
                     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                     Management in Mathematics  
                     of High School Level                       

     ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ชื่อวิชา  
หน่วยกิต 



 

 

 

๑๙๒ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
curriculum focused on mathematical concepts and an access to the 
mathematics content 

ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด 
เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น และแคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

Study and analysis for high school level mathematics 
course, design and practice learning management for number, 
algebra, measurement, geometry, statistics and probability  of 
high school level by using methods, styles, and techniques for 
learning management by combining mathematical skills and 
processes combined with a variety of learning materials, design to 
measure and evaluate in learning mathematics at the high school 

level.   
๕๐ ๑๑๕๓๖๐๘     การสอนคณิตศาสตรภ์าคภาษาอังกฤษ                ๓(๒-๒-๕) 

       Teaching Mathematics on English 
 แบบเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
         Mathematics textbooks of Primary Level, Lower Secondary 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 

 

 

๑๙๓ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
Level and Upper Secondary Level, Guidelines for learning activities 
in mathematics and practice in a class room in  English language 

๕๑ - ๑๑๕๓๙๐๒-๖๒  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา             ๓(๒-๒-๕) 
                     Management in STEM Education                                   สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศกึษาตามแนวทาง สสวท.ทั้ง ๖ ข้ันตอน ได้แก่ข้ันการก าหนดปัญหา ข้ันรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ข้ันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ข้ันวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ข้ันทดสอบประเมินผลและปรับปรงุ และข้ันน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการ 
           พัฒนา นวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ส าหรับการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติ
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ต้ังค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่ 

  Search, analyze and summarize the methods of 
management in STEM education according to IPST guidelines in ๖ 
step : problem identification,  related information search, solution 
design, planning and development, testing, evaluation and design 
improvement, and presentation, innovation development results, 
design of STEM education activities, creating a STEM education 
plan, creating a learning evaluation measure,  and feedback data 
for management in STEM education and STEM education 
activities with development of thinking skills, asking questions, 
solving problems and finding information and analyzing findings 
or new innovations. 

รายวิชาใหม ่



 

 

 

๑๙๔ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๕๒  ๑๑๕๓๙๐๓-๖๒      การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา            ๓(๒-๒-๕) 

                         Research in Mathematics Education          
            ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ข้ันตอนการท าวิจัยและสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้พัฒนา
ผู้เรียนคณิตศาสตร์                      

Study the meaning Methodology  and research and 
statistics procedures for research, research design for developing 
management in mathematics, data analysis and writing research 
reports to apply the development of mathematic learners 

รายวิชาใหม ่

๕๓  ๑๑๕๔๒๑๐-๖๒  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์            ๓(๒-๒-๕) 
                     Mathematical problem solving 
            ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการต้ังปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนทางคณิตสาสตร์ ข้ันตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการต้ังปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปัญหา
และการต้ังปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาและการต้ัง
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study, analyze the meaning and importance for types of 
mathematical problems, mathematical problem solving and 

รายวิชาใหม ่



 

 

 

๑๙๕ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
problem posing, misconception in mathematics, problem solving 
process and problem solving, techniques for problem posing, 
problem-solving teaching and problem posing, evaluation of 
problem solving and problem posing and guidelines for organizing 
mathematics learning activities in basic education level. 



 

 

 

๑๙๖ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๕๔  ๑๑๕๔๒๑๕-๖๒  การวัดและประเมินผล                     ๓(๒-๒-๕) 

                     การเรียนรู้คณิตศาสตร ์
                         Measurement and evaluation of  
                     mathematics learning 

            ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล 
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบ
เครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การหา
คุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          

Study about concepts and theories in measurement and 
evaluation, relationship between mathematics curriculum and 
evaluation, design of cognitive domain, psychomotor domain and 
affective domain in mathematrics, finding quality tools and 
scoring, applying assessment results to develop learners and 
innovative mathematical measurement and evaluation to apply 
in learning management at the basic education level. 

รายวิชาใหม ่

๕๕  ๑๑๕๑๓๐๑-๖๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                        ๓(๒-๒-๕) 
                     Fundamental Mathematics 
            อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและ
สมการก าลังสอง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร อสมการ เซตและระบบจ านวนจริง 

รายวิชาใหม ่



 

 

 

๑๙๗ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และ
เมตริก จ านวนเชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
ก าหนดการเชิงเส้น 

Algebra and introduction to geometry   equation 
systems and quadratic equations   surface area and volume   
inequality   set and real number systems  logic relation and 
function  analytic geometry and conic sections  exponential and 
logarithmic functions trigonometry vector and matrix complex 
number  sequence and series   probability and introduction to 
statistics linear programming 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๙ 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง และเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๕ เมื่อวัน
ศุกร์ท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ”  
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษตามหลักสูตรปริญญาตรี ท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ังหรือประกาศอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“อธิการบด”ี   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันท า
การปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ีศึกษาตามโครงการการ
จัดการศึกษาอื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”   หมายถึง   หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าส่ัง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

           
 /หมวด ๑... 



๒๐๐ 

 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๖.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา  
๖.๓ ไม่ถูกคัดช่ือออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติ

เส่ือมเสีย  
๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร  

ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาทุก
ระบบการศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย  

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑ ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ หรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก หรือผู้ท่ีได้รับการอนุมัติให้
ย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ท่ีรับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๘.๒ กรณีท่ีนักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละ
สิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป  
  ข้อ ๙ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและช าระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ัง
ต้องน าส่งหลักฐาน การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 
ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๖  



๒๐๑ 

 

    ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาค
การศึกษา และมีผลการเรียนเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
 

/๑๐.๓ การเทียบโอน...   



๒๐๒ 

 

   ๑๐ .๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

หมวด ๔ 
การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีท่ีสอง  
   ๑๑.๑ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖  
   ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค
การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๑ .๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา  
   ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัย
อาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษใน
ภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกต ิ 
   ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ใหถ้ือเกณฑ์ดังนี้  
    ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่
น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับ
มอบหมายท่ีใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 
/ ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร... 



๒๐๓ 

 

ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร  
   ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย  
    ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม 
เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างดี  
    ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชา
พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้  
    ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรระดับเดียวกัน  
   ๑๓.๒ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  
    ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลาและไม่
เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา  
    ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลาและ
ไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา  

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีเปิดภาคการศึกษา  
   ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน  ๒๒ หน่วยกิต 
และสามารถลงทะเบียนรายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  
   การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
   กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษา
ในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียน



๒๐๔ 

 

เรียนมากกว่า ๑๕ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปี
การศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน 
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา  

   /๑๔.๓ การลงทะเบียน...  



๒๐๕ 

 

   ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่
อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็นส าคัญ  
   ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาท่ีถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอัน
เนื่องจากระเบียบทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือ
ระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือนั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆท่ีค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลา
พักการศึกษา  
   ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะกรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ท่ีเปิด
สอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยท้ังหมด หรือบางส่วนได้
หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้  
   ๑๔.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตก
เป็นโมฆะและรายวิชาท่ีลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W  
   ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ได้ถ้าอาจารย์ ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au  
 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา  
   ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน 
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน  
   ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะ
ได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาท่ียกเลิกและไม่ได้รับเงิน
ค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน  
   ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 



๒๐๖ 

 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา  
  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้  
    ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร  
    ๑๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
    ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย  
    ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย  
    ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยส่ังให้พักการศึกษา  
    ๑๖.๑.๖ เหตุอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
   ๑๖.๒ นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่าให้ยื่นใบลาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท้ังนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาคการศึกษา  
   ๑๖.๓ นักศึกษาท่ีลาพักหรือถูกมหาวิทยาลัยส่ังพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติหรือมากกว่าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
  ข้อ ๑๗ การลาออก  
   นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา  
   ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ  
   ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ 
    ๑๘.๒.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียน
ตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ท้ังนี้ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษา  
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สาขาวิชาและคณะท่ีประสงค์จะขอย้ายไป ท้ังนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีคณะก าหนด  



๒๐๗ 

 

    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
และคณะ ท่ีจะรับย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ  
    ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา  
    ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาท่ีเคยเรียนมา
ท้ังหมดให้น ามาเทียบโอนได้ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้  
               

/ข้อ ๑๙...  



๒๐๘ 

 

  ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษา  
   นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาค
พิเศษ โดยยื่นค าร้องตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๒๐ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่น
ใดในขณะท่ีเข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

            (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
และนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ต้ังแต่ภาค
การศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ังหรือประกาศอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “อธิการบด”ี   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันท า
การปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาท่ีศึกษาตามโครงการการ
จัดการศึกษาอื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”    หมายถึง   หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าส่ัง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
                                                                                               /หมวด ๑...  



๒๑๑ 

 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
   ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การ
วัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่างๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การ
ท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนน
ระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมท้ังหมด เว้นแต่รายวิชา
ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ท่ีไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันนี้  
   กรณีสาขาวิชาใด ท่ีองค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น  
   ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  
   ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชานั้น  
   ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ 
ดังนี ้ 
    ๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  
ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน  

A    ดีเย่ียม  (Excellent)     ๔.๐๐  
B+    ดีมาก  (Very good)     ๓.๕๐  
B    ดี  (Good)      ๓.๐๐  
C+    ดีพอใช้  (Fairly good)     ๒.๕๐  
C    พอใช้  (Fairly)      ๒.๐๐  
D+    อ่อน  (Poor)      ๑.๕๐  
D    อ่อนมาก (Very poor)     ๑.๐๐  
E    ตก  (Failure)     ๐.๐๐  
 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบ
ได้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียน



๒๑๒ 

 

เรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้ กรณีได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือก
เรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได้  
  เว้นแต่ รายวิชาท่ีเกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาอื่นท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบผ่าน 
ต้องไม่ต่ ากว่า “C”  



๒๑๓ 

 

๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี ้ 
     ระดับการประเมิน    ผลการศึกษา  
     PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเย่ียม  
     P (Pass)     ผ่าน  
     F (Fail)      ไม่ผ่าน  
   ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตาม
ข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร  
    ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินท่ีไม่
สมบูรณ์ ในรายวิชาท่ีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อส้ินภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาท่ีได้
สัญลักษณ์ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปล่ียนผลการประเมินให้เสร็จส้ินในภาค
การศึกษาถัดไป ดังนี้  
     (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานท่ี
ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้ว หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียน
เปล่ียน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
     (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นค า
ร้องขอสอบปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
      (๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับ
หลักฐานการอนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อเปล่ียนผลการประเมินให้
เสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปล่ียน “I” เป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี  
      (๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนาย
ทะเบียนจะเปล่ียนผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๕ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี ้ 
    Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต  
    W (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี ดังต่อไปนี้  
     (๑) รายวิชาท่ีลงทะเบียนนั้น ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน 
ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห ์ 
     (๒) กรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกส่ังให้พัก
การศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว  
     (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้
ยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นท้ังหมด  
     (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ  
 
  ข้อ ๗ การเรียนซ้ า  



๒๑๔ 

 

   ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ท่ีนักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่ ากว่า นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ าได้  
   ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น 
“E” หรือ “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า  
 

/ข้อ ๘...  



๒๑๕ 

 

  ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่น ามา
ค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  
  ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  
   ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม จากหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนของรายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  
   ๙.๒ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วย
กิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
ท้ังหมด  
   ๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อ
ปรับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ยื่น าาร้องขอส าเร็จการศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับ
แต่วันเปิดภาคเรียน  
  ข้อ ๑๑ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้  
   ๑๑.๑ มีความประพฤติดี  
   ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขท่ีสภา
มหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
   ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
    ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา  
    ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษา
ปกติ แต่ไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษา
ปกติ แต่ไม่เกิน ๑๑ ปีการศึกษา  



๒๑๖ 

 

   ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย  
 

/ข้อ ๑๒...   



๒๑๗ 

 

  ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และ
ให้ถือวันท่ีอนุมัติผลการศึกษาเป็นวันท่ีส าเร็จการศึกษา  

หมวด ๓ 
การพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้  
    ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  
    ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ 
เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกต ิภาคการศึกษาท่ี ๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ 
ในภาคการศึกษาปกต ิภาคการศึกษาท่ี ๔ , ท่ี ๖ , ท่ี ๘ , ท่ี ๑๐ , ท่ี ๑๒ , ท่ี ๑๔ , ท่ี ๑๖ , ท่ี ๑๘ 
, ท่ี ๒๐ และ ท่ี ๒๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๒ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ใน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  
    ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นท่ีไม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังนี ้ 
    ๑๓.๓.๑ ตาย  
    ๑๓.๓.๒ ลาออก  
    ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น  
    ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๓.๓.๕ 
ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา  
    ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระท าการอัน
ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียน
นักศึกษา  
 



๒๑๘ 

 

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   ๑๔.๑ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
    ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมต้ังแต่  ๓.๖๐ ขึ้นไป  
    ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่
ต่ ากว่า P  
    ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

นักศึกษาภาคปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  
   นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๔.๒ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
    ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๓.๖๐  
    ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓  
   ๑๔.๓ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญาตามประกาศมหาวิทยาลัย  
    ๑๔.๓.๑ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการ
เรียนจากระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ
ดังต่อไปนี้  
     ๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับ
อนุปริญญาจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐  
     ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า 
D หรือ ไม่ต่ ากว่า P  
     ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกต ินักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา  



๒๑๙ 

 

   ๑๔.๓.๒ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการ
เรียนจากระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ
ดังต่อไปนี้  
     ๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับ
อนุปริญญาจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕  
     ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓  
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะท่ีเข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                     
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

-------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี 
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการ

เรียน                     พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าส่ังอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”     หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบด”ี      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”     หมายความว่า    ผู้ท่ีรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   ก า ร น า ห น่ ว ย กิ ต ข อ ง
รายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่ม
วิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วย      
กิต จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์        
การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 



๒๒๒ 
 

   “สถาบันอุดมศึกษา”    หมายความว่า   สถาบันการศึกษาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายให้การรับรอง  

 
ข้อ ๕ รายวิชาท่ีจะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือ

เป็นรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้ว
ไม่เกินสิบปีนับถึงวันท่ีเข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายท่ีมีผล
การเรียน  
 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

   (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์การท างานผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมี
ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
จะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี้ 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

   (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอ
เทียบโอน เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน  
   (๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ท้ังหมดหรือบางส่วน  
    (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาท่ีได้รับ
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือ
เทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่น ามา
ค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร
ย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
    (ข) การเทียบโอนผลการเรียนท้ังหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
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   (๓) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่
เกินช้ันปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบ
แล้ว นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
    (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ
เทียบเท่าท่ีสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
    (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน 
    (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่
ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
    (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสาม
ในส่ีของหน่วยกิต รวมของหลักสูตรท่ีรับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
   อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียนได้
ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา 
    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่อง
ระดับคะแนน 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่งให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ท้ังหมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรค
สาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึก
ผลการเรียนเป็นรายวิชา 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือ
เทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ท้ังหมด โดยไม่น าเงื่อนไขใน
วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน  
 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
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   (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาตามหลักสูตรท่ีทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษา
นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 
   (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
   (ข) การทดสอบ 
    (ค) การสัมภาษณ์ 
   (ง) การตอบค าถาม 
   (จ) การสาธิต 
   ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P 
หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี  และไม่ต่ ากว่าระดับ B หรือ
เทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่า

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมและ ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T) ใน
ช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙ นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 
   (๑) คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียน  เป็นประธาน 
   (๒) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวน
อย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
   (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการ
และเลขานุการเมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบ
โอนผลการเรียนเสร็จส้ินแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี เว้นแต่ 

  (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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    (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตท่ีเคยศึกษา
มาแล้วทั้งหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการ
เรียนและช าระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุ
อันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน นักศึกษาท่ีเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์
การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของก าหนดการ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีจะส าเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจช้ีขาดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-------------------------------------- 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้
จัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้
สาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ประกอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ โดยมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้ง ท่ี ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ ท่ี ๑๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล 
การเรียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย และใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบในการจัด     
การเรียนการสอน 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย

การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเ ทียบเท่า ให้

สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ไม่เกินกึ่ง
หนึ่ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ท้ังหมดโดยไม่น าเงื่อนไขใน 
วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา” 

ข้อ ๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  

พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๒๒๘ 
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนได้มากขึ้น 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันท่ี  ๕  
กุมภาพันธ์ พ.ศ  ๒๕๕๐ ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ   ใช้ระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ ๘  สัปดาห์  โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ 
 ข้อ ๔ การเปิดภาคฤดูร้อน มีความมุ่งหมายดังนี้ 
  ๔.๑ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีมีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียน
รายวิชาท่ีเปิดสอนได้มากขึ้น 
  ๔.๒ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาท่ีไม่อาจ
เรียนได้หรือเรียนแล้วสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ 
  ๔.๓ เพื่อให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นท่ีสนใจได้มีโอกาส
ศึกษารายวิชาท่ีเปิดสอน 
 ข้อ ๕ การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้   การ
เปิดสอนรายวิชาให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ การลงทะเบียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
และการเสนอให้ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและ ปริญญาตรี 
 ข้อ ๗ การด าเนินการสอน อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน ๖ ช่ัวโมง 
 ข้อ ๘ ในระหว่างท่ียังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับค าส่ังหรือประกาศใด ๆ เพื่อ
ปฏิบัติการตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้น าระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศท่ีก าหนดไว้ส าหรับ ภาค
การศึกษาปกติมาใช้บังคับโดยอนุโลมท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

     



 

๒๒๙ 
 

 ข้อ ๙ การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติและให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ 
 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   ๖   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๐    
              
 

                                  
                                                                               (นายสุวิทย์   คุณกิตติ) 

                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๐ 
 

  

                                  

       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
………………….. 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในภาค

ฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสม และคล่องตัวในการบริหารจัด

การศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๒๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน    (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการ

ศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
“ข้อ ๙ การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาปริญญา

ตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ    
 หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าด าเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

             (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๒ 
 

 
ท่ี ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 

 

 
        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เร่ือง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ  
ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึง
ได้จัดระบบการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดย
ให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ 
และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการท้ัง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน และสามารถประสาน
ความร่วมมือกันในระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการคณะต่างๆ มีดังนี้  

๒.๑ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
      ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ท่ีมีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  
      ๒.๑.๑ การได้มาซ่ึงคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรพิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและ
เลขานุการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้เสนอช่ือประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณา
เลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  

 
 



 

๒๓๓ 
 

๒.๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ  
๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ ๒ ปี  
๒) กรรมการและเลขานุการ ส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่งตาม

ประธานกรรมการ 
๓) การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ  

ก) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ข) ครบวาระ  
ค) ลาออก  
ง) ตาย  
จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ  
ฉ) หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร  
ช) กรณีอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง  

๒.๑.๓ บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
    ให้มีหน้าท่ีท่ัวไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะ
หน้าท่ีต่อไปนี้  

๑) ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

๒) จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
๓) สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าท่ีอาจารย์

ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ 
ควบคุม ดูแลการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

๔) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตาม
บทบาทหน้าท่ีต่อคณะ  

๕) จัดหาส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

๖) รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัด
อาจารย์นิเทศก์ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๗) พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  

๘) พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้
งาน  



 

๒๓๔ 
 

๙) ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร (มคอ.๒)  

๑๐) ท าหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร  

๑๑) ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
๑๒) ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
๑๓) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก ๕ ปี  

๑๔) เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร  
๑๕) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 

๒.๒ คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย  
๑) คณบดี     ประธานกรรมการ  
๒) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ  
๓) ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ  กรรมการ  
๔) หัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี)   กรรมการ  
๕) ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร  กรรมการ 
    ทุกหลักสูตร         
๖) หัวหน้าส านักงานคณะ   กรรมการและเลขานุการ  

 
บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  

๑) ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะ
ให้สอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย  

๒) จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะและ
อาจารย์พิเศษ  

๓) พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังประธานและ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

๕) กล่ันกรองการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียนและ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรในคณะ  

๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ  



 

๒๓๕ 
 

๗) พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และ
อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร  

๘) ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่
คณบดี  

๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ  
๑๐) แต่งต้ังอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท า

การใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑๑) ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิต  
๑๒) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีและคณบดีมอบหมาย  

 
๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย  

๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ  
๒) คณบดีทุกคณะ     กรรมการ  
๓) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป   กรรมการ  
๔) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
    และงานทะเบียน  
๕) รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    และงานทะเบียน     

       
บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

ให้มีบทบาทและหน้าท่ีในงานต่อไปนี้  
๑) ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัย  
๓) พิจารณาด าเนินการให้มีการใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียน

การสอนอย่างเต็มศักยภาพ  
๔) พิจารณากล่ันกรองแผนการรับนักศึกษา  
๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๖) พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่  
๗) ให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย  
๘) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ  



 

๒๓๖ 
 

        

๙) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิชาการ  
๑๐) พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับท่ีเอื้อต่อการด าเนินงาน

ทางวิชาการ  
๑๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินการโดยค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
          
              
                                  
                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค)  

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ปี  

จ านวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๘ 
 

 

 



 

๒๓๙ 
 

 



 

๒๔๐ 
 

 



 

๒๔๑ 
 

 



 

๒๔๒ 
 

 



 

๒๔๓ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ญ  
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  

อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 



 

๒๔๕ 
 

 



 

๒๔๖ 
 

 



 

๒๔๗ 
 

 



 

๒๔๘ 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  

อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 

 

 



๒๕๑ 

 

 



๒๕๒ 

 

 



๒๕๓ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

 



๒๕๖ 
 

 

 



๒๕๗ 
 

 



๒๕๘ 
 

 



๒๕๙ 
 

 



๒๖๐ 
 

 



๒๖๑ 
 

 



๒๖๒ 
 

 



๒๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖๕ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   : นางเสาวภาคย์ วงษ์ไกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๖ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๓ 

ผลงานวิจัย  
วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล, ปภัสรา แถลงกัณฑ์, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, ปาริชาติ ภูภักดี, และสิทธิชัย สมศรี.  

(๒๕๕๙).การประมาณค่าผลเฉลยแบบจ าลองประชากรของวอลเทร่าโดยใช้พหุนามลาก
รองจ์. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 
๒๕๕๙, หน้า ๓๑๓-๓๒๐.๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.อุตรดิตถ์ : ส านักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. 

ลัดดา แสนอ าภา, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, ปาริชาติ  ภูภักดี และศิริพร ศรีจันทะ.(๒๕๖๑).  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ี
เสริมด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบ  SSCS.งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ (การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืน), 
หน้า ๑๙๕๖-๑๙๖๕. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.เลย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖๖ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ  - สกุล    :  นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : รองศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา    

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๓๘ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเลย ๒๕๓๐ 

 

ผลงานวิจัย 
ประภาพร จันทะคัต, ณัฐวุฒิ ขันใส, อัษฏวุฒิ ไสยันต์, สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ และมนตรี ต่อวัฒนบุญ    
            (๒๐๑๘). “วิธีการปรับปรุงสมการอย่างง่ายส าหรับสมการ Boussinesq Paradigm”.  
            งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ (การบูรณาการภูมิ 
            ปัญญาสู่นวัตกรรมและพัฒนาอย่างยัง่ยนื), หน้า ๑๓๒-๑๔๓. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
            เลย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ  - สกุล    :  นางสาวโศจิวัจน์ เสริฐศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๓๘ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร ๒๕๒๘ 

 

ผลงานวิจัย 

Srichantha, S., Promraksa, S., and Sertsri, S. (2016).  A Study on State and Problems   
of Mathematics Instruction of Teaching Professicnal Experience of Higher     

           Education student of Faculty of Education Loie Rajabhat University.  The 4th   
          college of Asian Scholars National and International Conference, pp.   
          1541-1550.  October 7. Khon Kean, Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ  - สกุล    :  นางสาวศิริพร  ศรีจันทะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา    

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปร.ด. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 
๒๕๕๙ 

ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๑ 
ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๘ 

 

ผลงานวิจัย 

Srichantha,S. (2015).  The Effects of Using Creativity-based Learning on develop  
Ability of writing learning management plan based of Teacher Students. 
International Conference on Business Economic, Social Science &   
Humanities (BESSH-2015), pp. 39. December 17-18.  Singapore.  

Srichantha,S. (2015).  Conceptual Understanding of Fractions For Student  
Teachers.International Education Conference in London, pp. 742.  June 
7-11.  London. 

Srichantha, S., Promraksa, S., and Sertsri, S. (2016).  A Study on State and Problems   
of Mathematics Instruction of Teaching Professicnal Experience of Higher    
Education student of Faculty of Education Loie Rajabhat University.  The 
4th  college of Asian Scholars National and International Conference, 
pp.  1541-1550.  October 7. Khon Kean, Thailand. 

Siriporn Srichanta and Pradit Wichai.(2018). The development of  learning  
achievement in mathematics topic of problem soving the primary grade 4  
students by bar model technique with interective template. ในงานประชุม 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔,  
หน้า ๑๗๕๔-๑๗๖๑. ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 



๒๖๙ 
 

Siriporn Srichanta Pradit Wichai and Atikhun Sintanapanya.(2018).  A study   
         of teaching method and techniques for the mathematics outstanding  
         teacher under the basic education of Thailand. International journal of  
         management and applied science,4 : 56 – 58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   : นางสาวปาริชาติ ภูภักดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๗ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๔ 

 

ผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย  
วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล, ปภัสรา แถลงกัณฑ์, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, ปาริชาติ ภูภักดี, และสิทธิชัย สมศรี.  

(๒๕๕๙).การประมาณค่าผลเฉลยแบบจ าลองประชากรของวอลเทร่าโดยใช้พหุนาม       
ลากรองจ์.ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประจ าปี ๒๕๕๙, หน้า ๓๑๓-๓๒๐.๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.อุตรดิตถ์ : ส านักวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์. 

ลัดดา แสนอ าภา, เสาวภาคย์ วงษ์ไกร, ปาริชาติ  ภูภักดี และศิริพร ศรีจันทะ.(๒๕๖๑). การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ี
เสริมด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบ  SSCS.งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ (การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืน), 
หน้า ๑๙๕๖-๑๙๖๕.๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. เลย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. 

วิภาพร เสาวรส และ ปาริชาติ ภูภักดี.(๒๕๖๑).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ 7E ร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD.งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ  
ประจ าปี ๒๕๖๑ (การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและพัฒนาอย่างยัง่ยืน),  
หน้า ๑๙๓๘ -๑๙๔๖. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. เลย : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 



๒๗๑ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   : นายประดิษฐ์ วิชัย   
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก 

 ๒๕๓๓ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก 

๒๕๒๕ 

ผลงานวิจัย  
Siriporn Srichanta and Pradit Wichai.(2018). The development of  learning  

achievement in mathematics topic of problem soving the primary grade 4  
students by bar model technique with interective template. ในงานประชุม 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔,  
หน้า ๑๗๕๔-๑๗๖๑. ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

Siriporn Srichanta Pradit Wichai and Atikhun Sintanapanya.(2018).  A study   
         of teaching method and techniques for the mathematics outstanding  
         teacher under the basic education of Thailand. International journal of  
         management and applied science,4 : 56 – 58. 

 
 

 

 

 

 

 



๒๗๒ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   : นางสาวนิ่ม  อินทะสอน 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๓ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๙ 

ผลงานวิจัย  
นิ่ม  อินทะสอน .(๒๕๕๘). การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิต 
               วิเคราะห์ ๑ ร่วมกับโปรแกรม MAPLE. การประชุมวิชาการและน าเสนผลงานวิจัย 
               ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ ๓ หน้า ๔๗-๕๕. ๒๐-๒๒             
               พฤษภาคม ๒๕๕๘. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราช.    

นิ่ม  อินทะสอน. (๒๕๖๑). รูปแบบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิต 
               วิเคราะห์ ๑ ร่วมกับโปรแกรม MAPLE. การประชุมวิชาการและน าเสนอ  
               ผลงานวิจัย ระดับชาติมงคลสกลนคร  คร้ังที่ ๑ หน้า ๓๑-๓๕. ๑๗-๑๙  
               พฤษภาคม ๒๕๖๑. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลอีสาน 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗๔ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
............................................................... 

โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุ
สภา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันท่ี ๒ 
กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุ
สภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์   วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์   วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) 

ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแล้วตาม
วรรคหนึ่ง รวมทั้งระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับ



 

๒๗๕ 
 

คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีหลักทางด้านการ

เรียนการสอน      และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมท้ังการรับผิดชอบ
การบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของ
รัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจน
การสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอื่นท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าท่ีสนับสนุน
การศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้
ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ และคุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องมีเพียงพอท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 



 

๒๗๖ 
 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ
การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมท้ัง
ต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีก าหนดขึ้น
เป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษา
และส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือ
ศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบประกาศ หรือค าส่ัง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ช้ีขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) ความเป็นครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาส าหรับครู 
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

 



 

๒๗๗ 
 

๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี ้
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

หรือ 
๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ใน

ต าแหน่งหัวหน้า หมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี ้
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

หรือ 



 

๒๗๘ 
 

๒) มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปี หรือ 

๓) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 

๔) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นท่ีมี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าป ีหรือ 

๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นท่ีมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการกลุ่ม 
หรือเทียบเท่า รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททาง
การศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี ้
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตาม

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗๙ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่

เสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน 
๕) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับ       
การพัฒนาของผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 

๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผล

ได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น

เป็นล าดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น

ระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 



 

๒๘๐ 
 

๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิด

การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิด

แก่ผู้รับการนิเทศ 
๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการ

พัฒนาอย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมี

คุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้รับการ

นิเทศ 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่าง

เป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 

๒๘๑ 
 

ข้อ ๑๖ ให้สถาบันท่ียังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ ยังคงใช้
หลักสูตรตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไป
พลางก่อน ท้ังนี้ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีต้องการขึ้นทะเบียน
ขอรับใบอนุญาตให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับต้ังแต่วันท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุ
สภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปีนับแต่
วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ
คุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุ
สภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ภายใน
ห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

          
 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
         (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 

                      ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘๒ 
 

หน้า ๑๓ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา      ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ     
พ.ศ.๒๕๕๖ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                                
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการคุรุสภา    ในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออก
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)                    
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                       

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับ     

คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้น
ทะเบียน ขอรับใบอนุญาต ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่
วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ครู  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่
ก าหนด ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดแล้ว     
ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้า
มาตรฐาน แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการ
รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เมื่อได้ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้ว       
ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้               



 

๒๘๓ 
 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ
อื่น ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภา      
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๘๔ 
 

หน้า ๑๔ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา   ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา                   

ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ” 

 

 

 

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๘๕ 
 

หน้า ๒๗ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดย 
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการคุรุสภาจึงออก
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขอรับ
ใบอนุญาต ให้มาขอรับ ใบอนุญาตได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่
ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดแล้ว      
ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้า
มาตรฐาน แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการ
รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เมื่อได้ผ่านการรับรอง ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้ว       
ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 



 

๒๘๖ 
 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ
อื่น ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๘๗ 
 

หน้า ๒๘ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง    ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้การรับรอง   ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถ            ใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ได้”  

 
 
 
 
 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘๘ 
 

 

 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………. 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและทิศทางการศึกษา

ของชาติอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                              

แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภา

โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข้อบังคับคุรุสภา  

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพ”“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่ง
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมี

เพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้



 

๒๘๙ 
 

เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝน

พัฒนาตนเองให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ที่ก าหนดขึ้น  เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทาง 

การศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษา

และส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่

เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเร่ือง 
(๑) การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 

 ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการเรียนรู้ 
(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน 
(๕) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และการใ ช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์
การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภา
ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 



 

๒๙๐ 
 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู 

(๑) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ

เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน

แต่ละบุคคล 
(๔) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

(ข) การจัดการเรียนรู้ 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 
(๒) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัด    

การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นวัตกร 
(๓) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 

สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
(๔) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน   

การเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
(๕) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การพัฒนาวิชาชีพ 
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

(๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 

๒๙๑ 
 

(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

(๓) ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ ๗ ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙๓ 

 

หน้า ๑๒ 
 เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๖   มีนาคม   ๒๕๖๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                              
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไป
จัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ                        
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ค าแนะน าของ  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์           
(หลักสูตรส่ีป)ี ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ                  
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ                    
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีป)ี ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร                  
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา  
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ          
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะ
พิจารณาและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 

         
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 



๒๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙๕ 

 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) 
 

๑. ช่ือสาขา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวชิา ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาขาวิชายงั

มีสาขาวชิา   (วชิาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่
ละกลุ่มสาขาวชิาและหลกัสูตรการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัการศึกษาอาชีวศึกษา
รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ซ่ึงสถาบนัการศึกษาสามารถจดัท า
รายละเอียดหลกัสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจดัการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก 
วชิาโท) ไดอ้ยา่งอิสระ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้น มคอ.๑ ตามบริบท
และศกัยภาพของสถาบนั กลุ่มสาขาวชิาต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 

๑.๑ กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
๑.๒ กลุ่มสาขาวชิาการประถมศึกษา 
๑.๓ กลุ่มสาขาวชิาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๑.๔ กลุ่มสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
๑.๕ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๑.๖ กลุ่มสาขาวชิาสงัคมศึกษา 
๑.๗ กลุ่มสาขาวชิาสุขศึกษา พลศึกษา และนนัทนาการ 
๑.๘ กลุ่มสาขาวชิาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๑.๙ กลุ่มสาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวชิาการวดัและประเมินทางการศึกษา 
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาพเิศษ 
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการศึกษาเพือ่ชุมชน 
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาการอาชีพ 
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่อาจมีการจดัท ามาตรฐานคุณวุฒิ

วชิาเอกอ่ืนๆเพิม่เติมในอนาคต 
 



๒๙๖ 

 

 

รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

 
 

๒. ช่ือปริญญาและวิชาเอก 
การระบุช่ือปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ ์   

การก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๓ สถาบนัอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ดว้ยปริญญาในสาขาวชิาและอกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชาไวแ้ลว้ ให้ใชช่ื้อปริญญาตามที่ก  าหนด
ในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยงัมิได้ก าหนดช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกาหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรย่อ
ส าหรับสาขาวชิาใหใ้ชช่ื้อปริญญาตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙     
 
 

๓. ลักษณะของสาขา 
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าดว้ยการเตรียมความพร้อมและพฒันาครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการและส่งเสริมการพฒันาครูประจ าการและนอก
ประจ าการให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผูย้ึดมัน่ในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิต
วญิญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกบัรัฐไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างก าลงัคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง และคนดี มีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและความสามารถในการสร้างนวตักรรม การปรับปรุงพฒันา    
หลกัสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบบัน้ี จึงมุ่งเน้นการยกระดบัคุณภาพการ
ผลิตบณัฑิตครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้าง
ก าลงัคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยทุธศาสตร์ชาติ 

ดว้ยการเปล่ียนแปลงของโลกที่เป็นพลวตั และความกา้วหน้าของเทคโนโลยดิีจิทลัซ่ึง
กระทบต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย ์ตลอดจนพฒันาการของวิทยาการใหม่ที่เป็น
ศาสตร์บูรณาการ และขา้มวฒันธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์คร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ที่การสร้าง หลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยั ตอบสนองยทุธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลกัษณะของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
(มคอ. ๑) ฉบบัน้ี จึงจดัท าขึ้นโดยอิงงานวิจยัในอดีตที่พบว่ามีความซ ้ าซ้อนของโครงสร้าง
รายวชิา รวมทั้งอิงงานวจิยัจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความกา้วหน้า   
ในการผลิตบณัฑิตวชิาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การพฒันา    คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจดัท าหลกัสูตรวชิาชีพครู (มคอ. ๑) น้ีอยูภ่ายใต้
หลกัการส าคญัหลายประการไดแ้ก่ ๑) แนวคิดของการจดัท าหลกัสูตรวิชาชีพครูเป็นหลกัสูตร



๒๙๗ 

 

บูรณาการ และเป็นหลกัสูตรอิงสมรรถนะ   มากกว่าหลักสูตรอิงเน้ือหา เน้นสมรรถนะการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง และการวจิยัเพือ่พฒันานวตักรรมการพฒันาผูเ้รียน ๒) การก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความตอ้งการของการใช้ครูในโลก  ปัจจุบนัและ
อนาคต รวมทั้งความตอ้งการของผูเ้รียน ๓) การก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร ไดใ้ห้สถาบนัผลิต
ครูมีอิสระในการสร้างหลกัสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกบัอตัลกัษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของ
สถานศึกษา โดยยดึผลลพัธ์การเรียนรู้ซ่ึงก าหนดขึ้นส าหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม 
ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรให้มีความยดืหยุน่และสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูเ้รียน ๔) 
การส่งเสริมการจดัท าหลกัสูตรรายวิชาที่ทนัสมยัตามสากล มีการจดัการเรียนการสอนที่ใชส่ื้อ
เทคโนโลยีซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล  ๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการ
หลกัสูตร การเรียนการสอน การปฏิบตัิการสอนที่ท  าให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิต
วิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ  ๖) 
การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีเข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การ

พัฒนาความรู้สึก   ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีเข้มแข็ง  มีจิตบริการต่อ
วิชาชีพครูและชุมชน 

๔.๒ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน       
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าท่ีตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา 
ซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ 

พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีทั้งทางดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูงมีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก  การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่นมานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีเรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัยทันต่อการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

๔.๔ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผูมี้ทกัษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทลั ทกัษะการท างานเป็นทีม มีทกัษะขา้มวฒันธรรม 
รู้เท่าทนัส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วน
ร่วมในการพฒันาความกา้วหนา้ใหก้บัวชิาชีครู สามารถแสวงหาความรู้ พฒันาความรู้ งานวิจยั 



๒๙๘ 

 

และสร้างนวตักรรม เพื่อพฒันา ตนเองผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๔.๕ เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผูมี้ความสามารถในการจดั
เน้ือหาสาระ   ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจดัการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบนัดาลใจ
และส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใชศ้าสตร์การสอน รวมถึง
วธีิการใชเ้ทคนิค วธีิการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่ือ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกบัสาระวิชาและผูเ้รียน  ที่มีความแตกต่างกนั สามารถบูรณา
การความรู้ขา้มศาสตร์ ขา้มวฒันธรรม และการวิจยั สามารถนามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เน้ือหาสาระ และเทคโนโลย ี(TPCK) เพื่อพฒันา       
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ตลอดจนน าไปใชใ้นการ แกไ้ขปัญหา พฒันาตนเอง ผูเ้รียนและสงัคม 

๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักทอ้งถ่ิน มีจิตส านึกไทย
และจิตส านึก  สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพฒันา อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยและทอ้งถ่ิน มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยตุิธรรม
และมีความกลา้หาญทางจริยธรรม ยดึมัน่ในความถูกตอ้งรู้ถูก รู้ผดิ รู้ชอบ ชัว่ ดี กลา้ปฏิเสธและ
ต่อตา้นการกระท าที่ไม่ถูกตอ้ง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีจิตส านึกเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมทั้งมีคุณลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพครูตามที่คุรุสภา
ก าหนด 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้าง
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอื่นมีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 

๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน
และสภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม
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และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน 

๕.๒ ด้านความรู้ 
๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 

อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู 
จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจใน    
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการ
สอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และ
สามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

๕.๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ      
การส่ือสารตามมาตรฐาน 

๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๕.๓.๑ คิด คน้หา วิเคราะห์ขอ้เท็จจริง และประเมินขอ้มูล ส่ือ สารสนเทศจาก

แหล่งขอ้มูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทนั เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและ    
กา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงในโลกยคุดิจิทลั เทคโนโลยขีา้มแพลทฟอร์ม (Platform) และโลก
อนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพฒันางานได้อย่าง
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สร้างสรรค ์โดยค านึงถึงความรู้ หลกัการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยทุธศาสตร์ชาติ บรรทดัฐานทางสงัคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๕.๓.๒ สามารถคิดริเร่ิมและพฒันางานอยา่งสร้างสรรค ์
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจยัและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูส้ร้างหรือร่วมสร้าง
นวตักรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสงัคม 

๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์และทางสังคม 
๕.๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี

กับผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวมสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

๕.๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรมสามารถช้ีนาและถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์

๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๕.๕.๒ ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ

ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน 
หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

๕.๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้         
การจัดการเรียนรู้ การท างานการประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๕.๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา       

การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียน
และพื้นท่ี 



๓๐๑ 

 

๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ 
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 

๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริม            
การพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น 
ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

๕.๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ
อ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๕.๖.๕ สามารถจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทกัษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น 
ทกัษะการเรียนรู้ทกัษะการรู้เร่ือง ทกัษะการคิด ทกัษะชีวติ ทกัษะการท างานแบบร่วมมือ ทกัษะ
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถนาทกัษะเหล่าน้ีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน และ
การพฒันาตนเอง 
 

๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
คุรุสภา 

 

๗. โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างของหลกัสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

(วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ  านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วย
กิตรวมทั้งหลกัสูตร ดงัน้ี 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบดว้ย ๒ ส่วนคือ 
๒.๑ วชิาชีพครู ไม่นอ้ยกวา่ ๓๔ หน่วยกิต 

๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิไม่นอ้ยกวา่ ๒๒ หน่วยกิต 



๓๐๒ 

 

๒.๑.๒ การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี โดยมี
จ านวนหน่วยกิต  ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 

๒.๒ วชิาเอก และวชิาเอก – โท มีดงัน้ี 
๒.๒.๑ วชิาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดงัน้ี 

๑) วิชาเอกเด่ียว ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ผูเ้รียนเลือก
เรียนในรายวชิาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศกัยภาพความลุ่มลึกใน
วชิาเอกอีกไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ หน่วยกิต รวมกนัไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วย
กิต 

๒) วชิาเอกคู่ ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่วชิาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ ๘๐ หน่วยกิต) 

๒.๒.๒ วชิาเอก-โท ก าหนดจ านวนหน่วยกิตให้เรียน ดงัน้ี 
๑) วชิาเอก ให้เรียนไม่นอ้ยกวา่ ๔๐ หน่วยกิต 
๒) วชิาโท ให้เรียนไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ ๖ หน่วยกิต 
 
 
 
 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดีย่ว วิชาเอกคู่และวิชาเอก-โท มีดังนี ้
๑. โปรแกรมวชิาเอกเด่ียว หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๑๓๐ หน่วยกิต 
๒. โปรแกรมวชิาเอกคู่  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕๐ หน่วยกิต 
๓. โปรแกรมวชิาเอก-โท  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๑๔๐ หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ : การจดัการเรียนการสอนวิชาเอกเด่ียวที่เตรียมผูจ้ะไปเป็นครูระดบัมธัยมศึกษาตอ้ง
เรียนวิชาเอก    จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยใ์นคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรืออยา่งนอ้ยด ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงาน
ทางวชิาการในสาขาวชิานั้น เพือ่สร้างความเขม้แข็งเชิงเน้ือหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และ
สามารถศึกษาต่อในสาขาวชิาเอกเพือ่เพิม่พนูคุณวฒิุต่อไป 
 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 

การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ต้องให้
ความส าคัญกับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมี
การออกแบบหลักสูตรท่ีเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของ
หลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูจากบทเรียนท่ีผ่านมาของประเทศและ



๓๐๓ 

 

บทเรียนจากประเทศท่ีมีความก้าวหน้าในการผลิตครูหลักสูตรผลิตครูต้องมีจุดเน้นท่ีการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทท่ีทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ก้าวทัน
วิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills) ท่ีเป็น
สมรรถนะส าคัญในการสร้างประสิทธิผลของการท างานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลก      
การท างานจริงนอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดส าคัญในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถท างานได้ในทุกสภาพบริบทของ
ผู้เรียนและพื้นท่ี การบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการท างานแบบ
ร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนให้มีมีเอกภาพ  และมี
เป้าหมายร่วม 
 

๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคบั 
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การ

สอน ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ดา้นดิจิทลั ทกัษะวิจยั สามารถบูรณา
การศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครูมาใชใ้นการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรม     
การเรียนการสอน ส่ือเทคโนโลย ีการวดัและประเมินการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
ธรรมชาติและสภาพบริบทของผูเ้รียนที่แตกต่างกันกลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวญิญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) จิตวทิยาส าหรับครูเพือ่จดัการเรียนรู้และช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา ส่งเสริมและ

พฒันาผูเ้รียน 
๔) หลกัสูตรและวทิยาการการจดัการเรียนรู้ 
๕) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๖) การวดัและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
๗) การวจิยัและการพฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาผูเ้รียน 
๘) ภาษาเพือ่การส่ือสารส าหรับครู 
 

๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี 

 

๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ให้สถาบนัการศึกษาก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจดั

กิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจดัการให้บูรณาการกบัการเรียนการสอนใน



๓๐๔ 

 

รายวชิาต่างๆ เพือ่เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง 
ปีละไม่นอ้ยกวา่สองกิจกรรม อาทิ 

๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมัน่และรักในอาชีพครู 
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนและ

สงัคม 
๓) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และความเป็นไทย 
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด 
๖) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกนัโรค และเพศศึกษา 
๗) กิจกรรมส่งเสริมวถีิชีวติประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
๘) กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
๙) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 
๑๐) กิจกรรมทางวชิาการ 
๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่ม

สาขาวิชายังมีสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของ
ศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษา
อาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถ
จัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา 
(วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.๑ ตาม
บริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/
ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

 

๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมายถึง หมวดวชิาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ 

ใหมี้ความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สังคม ศิลปวฒันธรรม 
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ด าเนินชีวิต
อยา่งมีคุณธรรม พร้อมใหค้วามช่วยเหลือเพือ่นมนุษย ์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลกในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ้ ๙.๑ 



๓๐๕ 

 

ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดยให้มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่
นอ้ยกวา่ ๓๐ หน่วยกิต 
 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผลการเรียนรู้ 
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรง

บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้
ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์   
การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ อาทิ 

(๑) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(๒) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(๓) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบตัิงานจริงในสถานศึกษา 
(๔) การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์ 
(๕) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๖) การเรียนรู้โดยใชก้ารสืบสอบ 
(๗) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(๘) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยดิีจิทลั 
(๙) การเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
(๑๐) การเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทศัน์เป็นพื้นฐาน 
(๑๑) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(๑๒) การเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน 
(๑๓) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(๑๕) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(๑๖) การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
(๑๗) การเรียนรู้โดยวธีิโสเครติส 
(๑๘) Team-based Learning 
(๑๙) Workplace-based Learning 
(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

 



๓๐๖ 

 

๙.๒ กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้

แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  การเรียน      
การสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือท่ีท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง
พัฒนาตนเองท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศใน
การเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดย
มีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง  ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

(๑) การสงัเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบตัิตาม
สภาพจริงหรือหรือในหอ้งปฏิบตัิการ การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา การ
เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ฯลฯ 

(๒) การประเมินโดยเพือ่น พอ่แม่ผูป้กครอง 
(๓) การประเมินกรณีศึกษา 
(๔) การใช้แบบวดัทางจิตวิทยา  เช่น แบบวดัคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม 

อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู ทกัษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ดา้นต่างๆ 
ทกัษะดิจิทลั ฯลฯ 

(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเน้ือหารายวชิาที่เนน้ทฤษฎี 
(๖) การวดัผลภาคปฏิบตัิ/ทกัษะการปฏิบตัิ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน 

รายงานการศึกษาค้นควา้  การวิจัยในชั้นเรียน  การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ฯลฯ 

(๗) การวเิคราะห์แบบวภิาษวธีิ 
 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร  รวมท้ังการก ากับให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑๐.๓ สถานศึกษาท่ีรับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือ

วิชาเอกมีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบ



๓๐๗ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ี
คุรุสภาก าหนด 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทยีบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต 
๑๑.๑ ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี

ค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านขอ้สอบวดัคุณลักษณะ
ความเป็นครู และผ่านเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาเป็นผูก้  าหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวชิาในสถาบนัและระหว่างสถาบนัสามารถ

กระท าได ้โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอ้แนะนาเก่ียวกบัแนวปฏิบติัที่
ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตามประกาศ /ขอ้บงัคบั/ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอ้บงัคบัของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คดักรองและพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพครูให้ไดผู้มี้จิต
วญิญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอยา่งแทจ้ริง 

 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารยผ์ูส้อน อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยพ์ิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีที่มีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 

นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาชีพครูยงัจะตอ้งมีคุณสมบติัเพิม่เติมดงัต่อไปน้ี 
๑) ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการศึกษาอยา่งน้อยระดบัใด

ระดับหน่ึง คือปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือตอ้งผ่าน       
การอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก  าหนด ไดแ้ก่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ความรู้และทกัษะดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ จิตวิทยาพฒันาการและการ
แนะแนว ส่ือเทคโนโลยแีละการวดัและประเมินเพื่อการจดัการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ  TPCK 
แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทกัษะการนิเทศและการสอนงาน ทกัษะทางเทคโนโลยแีล
ส่ือดิจิทลั ทกัษะการท างานวิจยัและวดัประเมิน ทกัษะการร่วมมือสร้างสรรค ์รวมแลว้ไม่น้อย
กวา่ ๖๐ ชัว่โมง และ 

๒) มีประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผูส้อน
มีประสบการณ์น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอน
ร่วมกบัผูส้อนที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และ 

๓) ผูส้อนที่รับผิดชอบรายวิชา จะตอ้งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กับรายวิชาที่
สอนและมีผลงานทางวิชาการที่เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือสัมพนัธ์กบัรายวิชาที่สอน เช่น ตารา 



๓๐๘ 

 

หนงัสือ งานวจิยั นวตักรรมผลงานสร้างสรรค์ อยา่งน้อย ๑ ช้ินงาน ที่มีการเผยแพร่ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง กรณีบทความอยา่งนอ้ย ๓ บทความภายใน ๕ ปียอ้นหลงั และ 

๔) มีประสบการณ์การสอนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
อยา่งน้อย ๑ ปีกรณีที่ยงัไม่มีประสบการณ์การสอนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรือ
อาชีวศึกษาจะตอ้งมีประสบการณ์การสอนอยา่งน้อย ๑ ปี ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/
หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ทั้งน้ีให้นับรวมการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาใน
ระหวา่งการศึกษาดว้ย 

หมายเหตุ กรณีผูส้อนวชิาชีพครูที่ปฏิบติัการสอนมาก่อน มคอ. ๑ น้ีใชบ้งัคบั ให้
ยกเวน้เกณฑคุ์ณสมบตัิผูส้อนวชิาชีพครูขอ้ ๒ – ๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบนัควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้
ความสามารถทกัษะดา้นต่างๆ ที่เหมาะสมกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งเพยีงพอ 
 

๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
๑๓.๑ คณาจารยใ์หม่ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การฝึกอบรมคณาจารยใ์หม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูดา้นศาสตร์

วชิาชีพครูการจดัการเรียนการสอน กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
๓) การพฒันาด้านการวิจยั ควรมีการจดัเงินทุนส าหรับนักวิจยัหน้าใหม่เพื่อ

ผลิตผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ หรือการเขา้ร่วมเป็นคณะผูว้ิจยัร่วมกบั
นกัวจิยัอาวโุส 

๔) การจดัให้เป็นผูส้อนร่วมกบัอาจารยท์ี่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือ
สัมพนัธ์กับคุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อให้คาแนะนาและให้
ค  าปรึกษาในการปฏิบตัิงานทางวชิาการ 

๑๓.๒ คณาจารยป์ระจ าการ 
๑) การพฒันาดา้นการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน

และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสมัมนาวชิาการต่างๆ ศึกษาดูงาน
ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพฒันาดา้นวิชาการ ส่งเสริมการจดัท าผลงานเพื่อพฒันาเขา้สู่ต  าแหน่ง
ทางวชิาการส่งเสริมใหค้ณาจารยไ์ปศึกษาต่อ 

๓) การพฒันาด้านการวิจยัและสร้างนวตักรรม  การจดัเงินทุนเพื่อผลิตผล
งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 



๓๐๙ 

 

๔) การพฒันาทกัษะทางภาษาไทย ภาษาองักฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

๑๔.๑ สถาบนัผลิตและพฒันาครูหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนที่มีบทบาทหน้าที่
หลกัในการผลิตครูตอ้งมีความพร้อมและมีความเช่ียวชาญในการผลิตครู 

๑๔.๒ หน่วยงานที่เป็นสถาบนัการผลิตและพฒันาครูตอ้งก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์   
พนัธกิจมีแผนกลยทุธแ์ละมีบทบาท หนา้ที่โดยตรงในการผลิตและพฒันาครูเป็นภารกิจหลกั 

๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้ท  าหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพฒันาครูเป็น
ภารกิจหลกั เปิดสอนหลกัสูตรสาขาวชิาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษา
ก่อนที่ มคอ.๑ ฉบบัน้ีประกาศใชใ้หส้ามารถด าเนินการต่อไปได ้โดยใหส้ถาบนัผลิตและพฒันา
ครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพฒันาครูเป็นภารกิจหลกัเป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการ
บริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนรายวชิาชีพครู 

๑๔.๔ สถาบนัผลิตและพฒันาครูตอ้งมีทรัพยากรเพียงพอและทนัสมยัเพื่อให้การจดั  
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา     
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ดงัน้ี 

๑) ห้องเรียนที่มีส่ือการเรียนการสอนเหมาะสม ทนัสมยั ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

๒) ห้องปฏิบตัิการ อาทิ ห้องปฏิบตัิการสอนจุลภาค  (Micro-Teaching) 
ห้องปฏิบัติการผลิตส่ือการสอน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการภาษา 
หอ้งปฏิบตัิการดนตรีและนาฏศิลป์ ห้องปฏิบตัิการศิลปะ ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
หอ้งปฏิบตัิการอ่ืนๆ ที่จ  าเป็นตามหลกัสูตรวชิาเอกที่เปิดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
๔) ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยส่ือต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสือ วารสาร 

โสตทศันวสัดุส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานขอ้มูลข่าวการศึกษา ฐานขอ้มูลวารสารทาง
การศึกษา เป็นตน้ โดยส่ือต่างๆ มีความทนัสมยั มีจ  านวนเพยีงพอตามวชิาเอกที่เปิดสอน 

๕) มีความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบนั
ผลิตและพฒันาครูกบัสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพและปฏิบติัการสอนโดยมี
อาจารยนิ์เทศก์ ครูพี่เล้ียงและ/หรือผูส้อนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมี
คุณภาพในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและปฏิบตัิการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเน้ือหาสาระกบัประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา 
(Work Integrated Learning: WIL) อยา่งหลากหลาย 

๖) มีและจดัแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และปราชญช์าวบา้น 
๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ  าเป็นส าหรับการจดัการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 



๓๑๐ 

 

๑๔.๕ สถาบนัผลิตและพฒันาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคดักรองและพฒันา         
ผูป้ระกอบวชิาชีพครู/อาจารยใ์หไ้ดผู้มี้จิตวญิญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริงรวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ        
ผูป้ระกอบวชิาชีพครู/อาจารย ์
 

๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ต้องก าหนด

มาตรฐานการศึกษาที่สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี
ระบบ          การประกนัคุณภาพ ๓ ระดบั คือระดบัสถาบนัการศึกษา ระดบัหน่วยงาน และ
ระดบัหลักสูตร ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้
ความส าคญักบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร การประกนัผลลพัธด์า้นผูเ้รียนการประกนัคุณภาพ
อาจารย ์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ส่ือ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบติัการสอนของผูเ้รียน 

ทั้งน้ี ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ใชใ้นการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละปีซ่ึง
ระบุไวใ้นหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลกัสูตรตามบริบทและวตัถุประสงคใ์นการผลิตบณัฑิต โดย
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนัหรืออาจใชต้วับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นตวัอยา่ง 

สถาบนัสามารถก าหนดตวับ่งช้ีเพิม่เติมตามจุดเนน้ได ้และมีการประเมินผล            การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตอ้งมีผลการด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษแก่ผูเ้รียน ให้
สถาบนัก าหนดเกณฑข์ั้นต ่าของทกัษะภาษาองักฤษที่เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มสาขาวชิา 
และบริบทของสถาบนั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการใชค้รูของประเทศ 

ใหส้ถาบนัจดัท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดบัคุณภาพภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าตามที่สถาบนัก าหนด และก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผูเ้รียนที่
ส าเร็จการศึกษาซ่ึงมีทกัษะภาษาองักฤษผ่านเกณฑข์ั้นต ่าตามที่แต่ละหลกัสูตรก าหนด เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หากผลการประเมินความสามารถทางภาษาองักฤษของ
ผูเ้รียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต ่าที่สถาบนั
ก าหนด ให้สถาบนัรายงานกระบวนการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียนตามแนวทางที่
เหมาะสม 



๓๑๑ 

 

ในปีท่ี ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่ า
ของภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล 
รวมทั้งก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ าตามท่ีหลักสูตรก าหนด เพื่อใช้ในการก ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตท่ี
ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้ในการปฏิบัติงานจริง 

ให้สถาบันก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จ านวนปี) ท่ีผู้ส าเร็จการศึกษา
ทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล 
 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ 
การจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความส าคญักบัการก าหนด

ปรัชญาการศึกษาที่เป็นฐานการจดัการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพฒันาการนิยม 
(progressivism) แบบปฏิรูปนิยม (re-constructionism) และอตัถิภาวนิยม (existentialism) ซ่ึง
ตอ้งเหมาะสมกบัคุณลกัษณะที่ตอ้งการพฒันาตวัอยา่งแนวคิดปรัชญาส าหรับการจดัการศึกษา 
มีดงัน้ี 

๑๖.๑ การจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตร (Program Specifications) 
๑) สถาบนัอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร อยา่งน้อย ๕ คน ซ่ึง

ประกอบดว้ยคณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย ๒ คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย ๒ คน ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วม
เป็นกรรมการดว้ยอยา่งน้อย ๑ คน เพื่อด าเนินกาพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณวฒิุ โดยมีหวัขอ้ของหลกัสูตรอยา่งน้อยตามที่ก  าหนดไวใ้นแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของ
หลกัสูตร) 

๒) การพฒันาหลักสูตร ตามขอ้ ๑) นั้น ในหัวขอ้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวฒิุ นั้นแลว้ สถาบนัฯ อาจเพิ่มเติม
ผลการเรียนรู้ซ่ึงสถาบนัฯ ตอ้งการให้บณัฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณลกัษณะเด่น
หรือพเิศษกว่าบณัฑิตระดบัคุณวุฒิเดียวกนัของสถาบนัฯ อ่ืนๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบนัฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลกัสูตรของสถาบนัฯ หรือ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตสนใจที่จะรับบณัฑิตเขา้ท  างานเม่ือส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่า
แต่ละรายวชิาในหลกัสูตรมีความรับผดิชอบหลกัหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดา้นใดทั้งน้ี ตอ้งจดัใหมี้การวพิากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

๑๖.๒ การจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมอบหมายให้คณาจารยผ์ูส้อนรับผิดชอบในการจดัท า
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชาในหลกัสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 



๓๑๒ 

 

โดยมีหัวขอ้อย่างน้อยตาม มคอ.๓รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมติัหลกัสูตรต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเสนอสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมตัิหลกัสูตร ซ่ึงไดจ้ดัท า

อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบนัฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการ
จัดท าและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานใหช้ดัเจน 

๑๖.๔ การเสนอหลกัสูตรต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเสนอหลกัสูตรซ่ึงสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมตัิให้เปิด

สอนแลว้ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วนั นับแต่สภาสถาบนั
ฯ อนุมตัิ 

๑๖.๕ การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
๑) สถาบันอุดมศึกษาตอ้งพฒันาอาจารยท์ั้ งด้านวิชาการ ทักษะภาษาทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บณัฑิตอยา่งน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีการประกาศหลกัเกณฑก์ารพฒันาอาจารยอ์ยา่งชดัเจน 

๒) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจยั
ใหเ้พยีงพอที่จะจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกบัสถาบนัอุดมศึกษาและ/
หรือหน่วยงานอ่ืนเพือ่ใชท้รัพยากรร่วมกนัในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

๓) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นกัศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ดา้นตามที่ก  าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร
นั้นๆ 

๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจดัท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริม
พฒันาทกัษะภาษาไทยและอังกฤษของผูส้อนและผูเ้รียนที่เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและเพือ่ใชใ้นการก ากบั ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์
และนิสิต/นกัศึกษาใหส้ามารถส่ือสารไดใ้นโลกปัจจุบนัและอนาคต 

๕) ส าหรับการจดัการเรียนการสอนในวิชาเอกเด่ียว ให้หลกัสูตรจดัท ารายวิชา
บงัคบัส าหรับกลุ่มวชิาเอกจ านวน ๔๐ หน่วยกิต และจดัท ากลุ่มรายวชิาใหผู้เ้รียนเลือกเรียนหรือ
ใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนไดอ้ยา่งอิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบนัหรือนอกสถาบนัตาม
ความสนใจ อีกจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต  ทั้งน้ี การเลือกเรียนรายวิชาเลือกตอ้งผ่าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อให้รายวิชาที่เลือกเรียนช่วยเสริมสร้าง
สมรรถนะและศกัยภาพความลุ่มลึกในวชิาเอกอยา่งแทจ้ริง 



๓๑๓ 

 

๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบนัอุดมศึกษาควรให้นิสิต/นักศึกษา   
ไดมี้โอกาสฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เขา้มาศึกษาเพื่อให้รู้จกั
วชิาชีพ และสร้างทศันคติที่ดีต่อวชิาชีพครู และเพิม่ระดบัความเขม้ขน้ของการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพให้มากขึ้นตามลาดบัจนถึงปีสุดทา้ยควรจดัประสบการณ์ฝึกปฏิบติังานในหน้าที่ครูใน
สถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์ดา้นการสอนเท่านั้น ทั้งน้ี สถาบนั
ควรมีความร่วมมือกบัสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบติัการสอนทาแผนการปฏิบติัการสอนของ
นิสิต/นกัศึกษา เพือ่ที่บณัฑิตครูจะสามารถท าหน้าที่ครูไดท้นัทีเม่ือเขา้ไปประกอบอาชีพครูใน
สถานศึกษา 

๑๖.๖ การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  (Field Experience Report) และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตร (Program Report) 

๑) เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผูส้อนแต่ละรายวิชาจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่สอนการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตน
รับผดิชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประมวล /
วเิคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานประจ าภาคการศึกษา
ของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวขอ้อยา่งน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเม่ือส้ินสุด
ปีการศึกษาใหจ้ดัท ารายงานในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เพือ่ใชใ้นการปรับปรุงและพฒันากล
ยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจ าเป็นจะตอ้ง
ปรับปรุงหลกัสูตรหรือการจดัการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได ้โดยมีหัวขอ้อยา่งน้อยตาม 
มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) 

๒) การพฒันาหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั โดยมีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนาขอ้มูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร 

 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซ่ึงบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่  (Thai 
Qualifications Register : TQR) 

การเผยแพร่หลักสูตร ท่ีมี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตามการก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 



๓๑๔ 

 

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) 
 

กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
 

สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึงแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชายงัมีสาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของ
ศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวชิาและหลกัสูตรการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัการศึกษา
อาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงสถาบนัการศึกษาสามารถ
จดัท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจดัการศึกษาเป็นสาขาวิชา 
(วิชาเอก วิชาโท) ไดอ้ยา่งอิสระ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้น มคอ.๑ 
ตามบริบทและศกัยภาพของสถาบนั กลุ่มสาขาวชิาต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้ 
๑. กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
๒. กลุ่มสาขาวชิาการประถมศึกษา 
๓. กลุ่มสาขาวชิาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๔. กลุ่มสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
๕. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๖. กลุ่มสาขาวชิาสงัคมศึกษา 
๗. กลุ่มสาขาวชิาสุขศึกษา พลศึกษา และนนัทนาการ 
๘. กลุ่มสาขาวชิาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๙. กลุ่มสาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑๐. กลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
๑๑. กลุ่มสาขาวชิาการวดัและประเมินทางการศึกษา 
๑๒. กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาพเิศษ 
๑๓. กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการศึกษาเพือ่ชุมชน 
๑๔. กลุ่มสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑๕. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาการอาชีพ 
๑๖. กลุ่มสาขาวชิาอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลงั 
 

ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีดงัน้ี 
 

๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณติศาสตร์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 



๓๑๕ 

 

ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระคณิตศาสตร์และ
โครงสร้างนามธรรมที่ถูกก าหนดขึ้นผา่นทางกลุ่มของสจัพจน์ซ่ึงมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดย
ใชต้รรกศาสตร์สัญลกัษณ์และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปล่ียนแปลง
และปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์กบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนัอีกทั้งเช่ือมโยงความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบติัที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความคิด สามารถออกแบบและ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ การวจิยัเพื่อแกปั้ญหาพฒันาผูเ้รียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถ
ท าวจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเป็น
ผูร่้วมสร้างนวตักรรมทางคณิตศาสตร์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา (วิชาเอก) 

 สาขาวิชาคณติศาสตร์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาท ิ
๑) จ านวนและการด าเนินการ 
๒) การวดั 
๓) เรขาคณิต 
๔) พชีคณิต 
๕) สถิติและความน่าจะเป็น 
๖) แคลคูลสั 
๗) ความสมัพนัธแ์ละความเช่ือมโยงของเน้ือหาคณิตศาสตร์ 
 
 

 
*************************************** 

 



 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ณ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะหลัก 
ในแต่ละหมวดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๑๗ 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

ช้ัน
ปี 

ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๑ นักศึกษาครูมีความรู้ มีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
อาสาจิตสาธารณะและเกิด
ทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ เคารพศักด์ิศรคีวาม
เป็นมนุษย์ 
สมรรถนะหลักที่ ๖ เคารพสิทธิ เสรี ภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ 
สมรรถนะหลักที่ ๗ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย 
สมรรถนะหลักที่ ๙ มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒
ทักษะการพูดและ
การฟัง
ภาษาอังกฤษ   
- ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ 
พลเมืองที่เข้มแข็ง  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  
การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 

๒ ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดี
ทั้งกายและใจสู่บทบาทของ
ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๐ มีความรู้และความ
เข้าใจการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๑ มีความสามารถใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๒ มีความพร้อมในการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๓ มีความรู้และความ
เข้าใจในความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๔ มีความสามารถใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๕ อธิบายแนวคิดของ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแนว คิดของ
ทักษะ 5C ได้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒
ทักษะในศตวรรษ
ที่ ๒๑ เพ่ือชีวิต
และอาชีพ 
 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒
การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ 
สุนทรียะ 



 

๓๑๘ 

 

ช้ัน
ปี 

ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

ตามแนวคิดทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
และทักษะ 5C เพ่ือการด าเนินชีวิตและการ
ท างานอย่างมีคุณภาพ 

๓ - ผู้ สอนร่วมที่ เป็นผู้น าใน
การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามศาสตร์พระราชาและน า
นโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ท้องถ่ินและชุมชน 
- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษเทียบเท่า
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๗ มีทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๘ มีทักษะในการแสดง
นาฏศิลป ์
สมรรถนะหลักที่ ๑๙ มีทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสริมพัฒนาและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
สมรรถนะหลักที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเน่ืองมา จาก
พระราชด าร ิ
สมรรถนะหลักที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลัก การ
ทรงงาน หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอ เพียง
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๒ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ
ลงสู่การปฏิบัติ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๓ สามารถคิดแบบ
วิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค ์
สมรรถนะหลักที่ ๒๔ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ
ลงสู่การปฏิบัติ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชา
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 
การคิดเชิงเหตุผล 
  

๒ - ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ 

๔ - - ๑ - 
๒ - 

 

 

 



 

๓๑๙ 

 

 
ตารางแสดงสมรรถนะหลักในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง สมรรถนะหลักที่ ๑๓ มีความรู้ และความเข้าใจในความ 

ส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด สมรรถนะหลักที่ ๑๔ มีความสามารถในการออกแบบและจัด

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน สมรรถนะหลักที่ ๑๕ อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ และแนวคิดของทักษะ 5C ได้ 

สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน สมรรถนะหลักที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ 5C 
เพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน
อย่างมีคุณภาพ 

สมรรถนะหลักที่ ๕ เคารพศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์ สมรรถนะหลักที่ ๑๗ มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๖ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการ

อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชา คมโลกอย่างสันติ 

สมรรถนะหลักที่ ๑๘ มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป ์

สมรรถนะหลักที่ ๗ เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

สมรรถนะหลักที่ ๑๙ มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

สมรรถนะหลักที่ ๘ - สมรรถนะหลักที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

สมรรถนะหลักที่ ๙ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สมรรถนะหลักที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

สมรรถนะหลักที่ ๑๐ ความรู้ และความเข้าใจการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

สมรรถนะหลักที่ ๒๒ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ ลงสู่การปฏิบัติ 

สมรรถนะหลักที่ ๑๑ ความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะในการ
จัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักที่ ๒๓ สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค ์

สมรรถนะหลักที่ ๑๒ มีความพร้อมในการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะ ในด้านที่
ส าคัญ 

สมรรถนะหลักที่ ๒๔ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการลงสู่การปฏิบัติ 

 



 

๓๒๐ 

 

 



 

 
 

๓๒๑ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร                         
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /             / / / / / / / / 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ   

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /                     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /             / / / / / / / / 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชา
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                         
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / / /      / / / / / / /         



 

๓๒๒ 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที ่
๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 



 

๓๒๓ 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 

ชั้นปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รักและศรัทธาใน
ความเป็นครู 

สมรรถนะหลักที ่๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้า 
ที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 
สมรรถนะหลักที ่๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยา บรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 
การพัฒนาหลักสูตร 
- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การ ศึกษาและการเรียนรู ้

๒ - ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยา 
บรรณและจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 
จิตวิทยาส าหรับครู   
- ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

๒ ทักษะการออก 
แบบและจัดการ
เรียนรู้ 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้า 
ที่คร ู
สมรรถนะหลักที ่๓ มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

๑ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ 
วิทยาการการจัดการเรียนรู้  
- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

๓ ทักษะการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 

สมรรถนะหลักที ่๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที ่๓ มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู ้

๑ - 
๒ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 

การวิจัยและพัฒนานวัต- 
กรรมการเรียนรู ้

๔ รักและศรัทธาใน
ความเป็นครู 

สมรรถนะหลักที ่๒ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักที ่๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ 

ครุนิพนธ์ 

 

 



 

๓๒๔ 

 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔  /   / 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
                     และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) ๑  /   / 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑ /  /   
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / /   

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) ๒ / /    
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ 
๓(๒-๒-๕) ๓ /  /   

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและ 
                     การประกันคุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ / /  /  

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๑ /     



 

๓๒๕ 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ชั้นปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รอบรู้ งานในบท 
บาทหน้าท่ีครู 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 
การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๑ 

๒ ปฏิบั ติงานผู้ช่วย
คร ู

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๒ 

๓ มีความสามารถใน
ปฏิบัติการสอน 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๓ 

๔ มีความพร้อมเป็น
ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 

 

 
 



 

๓๒๖ 

 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ชื่อรายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช้ัน
ปี 

สมรรถนะหลักที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน  ๑    ๑(๙๐) ๑  / / / / 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๒    ๑(๙๐) ๒  / / / / 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๓    ๑(๙๐) ๓  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒๗ 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 

ชั้นปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รู้และเข้าใจ
หลักการพ้ืนฐาน  
มีทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
ส าหรับการเป็นครู
คณิตศาสตร ์

สมรรถนะหลักที่ ๑ 
รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 

๑ - ๑๑๕๑๒๐๑-๖๒ 
หลักการทาง
คณิตศาสตร ์
- ๑๑๕๑๒๐๒-๖๒ 
ระบบจ านวน 
- ๑๑๕๑๔๐๑-๖๒ 
แคลคูลสั ๑ 

๒ - ๑๑๕๑๖๐๑-๖๒ 
พีชคณิตเชิงเส้น 
- ๑๑๕๑๗๐๔-๖๒
ความน่าจะเป็นและ
สถิติ 
- ๑๑๕๒๔๐๑-๖๒ 
แคลคูลสั ๒ 

๒ สามารถร่วม
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

สมรรถนะหลักที่ ๑ 
รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๒ 
สามารถพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ และวัดประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๓ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๔ 
สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

๑ - ๑๑๕๒๒๐๑-๖๒ 
ทฤษฎีจ านวน 
- ๑๑๕๒๕๐๑-๖๒ 
เรขาคณิตเบื้องต้น 
- ๑๑๕๒๗๐๑-๖๒
วิทยาการค านวณ 
- เอกเลือก ๑ 

๒ - ๑๑๕๒๖๐๑-๖๒ 
การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 
- ๑๑๕๒๖๐๖-๖๒ 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
- เอกเลือก ๒ 

๓ มีทักษะในการ
ออกแบบจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
และบูรณาการ

สมรรถนะหลักที่ ๑ 
รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๒ 

๑ - ๑๑๕๓๖๐๑-๖๒ 
การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 



 

๓๒๘ 

 

ชั้นปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ และวัดประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๓ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๔ 
สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๕ 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๖ 
บูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร ์

- ๑๑๕๔๙๐๑-๖๒ 
สัมมนาทาง
คณิตศาสตร์ศึกษา 
- เอกเลือก ๓ 
- เอกเลือก ๔ 

๒ - ๑๑๕๓๖๐๒-๖๒
การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
- เอกเลือก ๕ 
- เอกเลือก ๖ 
- เอกเลือก ๗ 
 

๔ จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดย
บูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีแบบครู
มืออาชีพ 
 

สมรรถนะหลักที่ ๑ 
รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๖ 
บูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร ์

๑ - 
๒ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒๙ 

 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักที่ ๑ ๑. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ๒. สามารถพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

    การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๓ ๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ๔. สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ๕. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๖ ๖. สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑๑๕๑๒๐๑-๖๒ หลักการคณิตศาสตร ์ ๓(๒-๒-๕) ๑/๑       
๑๑๕๑๒๐๑-๖๒ ระบบจ านวน ๓(๒-๒-๕) ๑/๑       
๑๑๕๑๔๐๑-๖๒ แคลคูลสั ๑ ๓(๒-๒-๕) ๑/๑       
๑๑๕๑๖๐๑-๖๒ พีชคณิตเชิงเส้น ๓(๒-๒-๕) ๑/๒       
๑๑๕๑๗๐๔-๖๒ ความน่าจะเป็นและสถิติ ๓(๒-๒-๕) ๑/๒       
๑๑๕๒๔๐๑-๖๒ แคลคูลสั ๒ ๓(๒-๒-๕) ๑/๒       
๑๑๕๒๒๐๑-๖๒ ทฤษฎีจ านวน ๓(๒-๒-๕) ๒/๑       
๑๑๕๒๕๐๑-๖๒ เรขาคณิตเบื้องต้น ๓(๒-๒-๕) ๒/๑       
๑๑๕๒๗๐๑-๖๒ วิทยาการค านวณ ๓(๒-๒-๕) ๒/๑       
๑๑๕๒๖๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒/๒ 
      

๑๑๕๒๖๐๒-๖๒ ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

๓(๒-๒-๕) ๒/๒ 
      

๑๑๕๓๖๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๓(๒-๒-๕) ๓/๑ 
      

๑๑๕๓๖๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓(๒-๒-๕) ๓/๒ 
      

๑๑๕๔๙๐๑-๖๒ สัมมนาทางคณิตศาสตร์
ศึกษา 

๑(๐-๒-๑) ๓/๑ 
      

 



 

๓๓๐ 

 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลอืก 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักที่ ๑ ๑. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ๒. สามารถพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

    การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์
สมรรถนะหลักที่ ๓ ๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ๔. สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ๕. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๖ ๖. สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี สมรรถนะหลักที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑๑๕๑๓๐๑–๖๒   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓(๒-๒-๕)        
๑๑๕๒๗๐๒-๖๒ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๓(๒-๒-๕)  

      

๑๑๕๓๑๐๑–๖๒   ประวัติและพัฒนาการทาง
คณิตศาสตร ์

๓(๒-๒-๕)  
      

๑๑๕๓๓๐๑–๖๒   พีชคณิตนามธรรม ๓(๒-๒-๕)        
๑๑๕๓๓๐๓–๖๒   วิยุตคณิต ๓(๒-๒-๕)        
๑๑๕๓๙๐๑-๖๒ การจัดกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร ์
๓(๒-๒-๕)  

      

๑๑๕๓๙๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ๓(๒-๒-๕)        
๑๑๕๓๙๐๓-๖๒ การวิจัยทางคณิตศาสตรศ์ึกษา ๓(๒-๒-๕)        
๑๑๕๔๒๑๐–๖๒   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ ๓(๒-๒-๕)        
๑๑๕๔๒๑๕–๖๒   การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้คณิตศาสตร ์
๓(๒-๒-๕)  

      

๑๑๕๔๓๐๓–๖๒   ทฤษฎีสมการ ๓(๒-๒-๕)        
๑๑๕๔๔๐๔–๖๒   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ ๓(๒-๒-๕)        

 

 
 
 
 


