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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พระราชวังสนามจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  1.1 รหัสหลักสูตร  xxxxxxxxxxxxxxx 
  1.2 ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
          ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Education Program in Mathematics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (Mathematics) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Ed. (Mathematics) 
 
3. วิชาเอก  คณิตศาสตร์  
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า 168  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  หลักสูตร  5  ปี   
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
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 5.3  ภาษาที่ใช้           ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   
 5.4  การรับเข้าศึกษา   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560   เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  8/2560  วันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่  14 มิถุนยน พ.ศ. 2560 
 สภาวิชาชีพ........................เหน็ชอบหลักสูตรเมื่อวันที่........เดือน..............................พ.ศ................ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา  2562  
  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
 8.2  นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
 8.3  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้คณิตศาสตร์  
       
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1  นายสุบิน  ยมบ้านกวย 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
  คุณวุฒิ  กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)  
     วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2540) 
  9.2  นายอรรฆพร  วงษ์ประดิษฐ์ 
  ต าแหน่ง  อาจารย์ 
   คุณวุฒิ  วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) 
    วท.บ. (คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
 9.3  นางสาวผกามาส พะวงษ์ 
  ต าแหน่ง  อาจารย์ 
  คุณวุฒิ  วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 
   ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541) 
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 9.4  นายวรกฤษณ์ ศุภพร 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  
  คุณวุฒิ  Dr.rer.nat. (Algebra) University of Potsdam, Germany (2015) 
   วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2543) 
 9.5  นายนพดล ชุมชอบ 
    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    คุณวุฒิ  Ph.D. (Mathematical Sciences) University of Liverpool, UK (2010) 

วท.ม. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ (2539) 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา 
  พัฒนาบุคลากรด้านการสอนคณิตศาสตร์ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์  
 
 1.2  ความส าคัญ 
   ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ปัจจุบันสถานศึกษาประสบปัญหาการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ โดยครูบางส่วนมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่สอน ซึ่งส่งผลต่อการสร้าง
พัฒนาอบรมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์  อันส่งผลถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่องค์ความรู้
ระดับสูงอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  อย่างไรก็ตามเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชน
ให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน จึงเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรจะผลิตบัณฑิตที่มีองค์
ความรู้ มีความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีความรู้
ในเชิงวิชาการเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสร้างหรือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
สอนที่บูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือ
ไปท าหน้าที่ให้ความรู้ อบรม และสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนเพ่ือจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และ
สามารถพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่อุดมด้วยความรู้สามารถพัฒนาสังคมไปสู่ความเป็นสากลได้อย่างมีคุณภาพ     

 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาคณิตศาสตร์
ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 

   3. เพ่ือผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นนักคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการต่างๆ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
  
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการ 

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  

มีแผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ภายในระยะเวลา 2 ปี 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

1. กิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูนทักษะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนแก่
คณาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

ยกระดับบุคลากรสายวิชาการ 
ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย 
รวมทั้งแผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ทักษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสาร ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ  จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
  2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
    ภาคการศึกษาต้น       เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
         ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์
ค านวณ หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
        2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกของคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ และ/หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
        2.2.3  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
   3.1  หลักสูตร 
   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า   31 หน่วยกิต 
         วิชาบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 
      วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
       วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา  จ านวน  10 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต 
      วิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
      วิชาชีพครูบังคับ จ านวน 46 หน่วยกิต 
      วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
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     วิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
         วิชาเอกบังคับ จ านวน 45 หน่วยกิต 
       วิชาการสอนวิชาเอก จ านวน 6 หน่วยกิต 
      วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต  

         วิชาบังคับเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต 
                วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18      หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  
 
     3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.1   รหัสวิชา ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาชีพครู 
ประกอบด้วยเลข 6 หลักตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความหมายดังนี้  
   เลขสามหลักแรก   เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
    081-084 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    451 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
    461 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
    462 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
    463 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
    464 ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
    465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
    466 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
       คณะศึกษาศาสตร์ 
    467 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
    468 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
    469 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร์ 
    470 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
    471 สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
    511 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
    515  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
    519 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
    เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
   เลขตัวแรก  หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
       1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1    
       2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
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       3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3    
       4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4    
       5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 หรือระดับบัณฑิตศึกษา 
    เลขตัวท่ีสอง    หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา โดยที่เลขระบุสาขาเฉพาะของรายวิชาก าหนดเป็นดังนี้ 

 0  รายวิชาพ้ืนฐาน 
 1  เรขาคณิต 
 2  สมการเชิงอนุพันธ์ 
 3  การวิเคราะห์ 
 4  พีชคณิต 
 5  คณิตศาสตร์เชิงการจัดและทฤษฎีจ านวน 
 7  วิทยาการคณนา 
 8  เรื่องคัดเฉพาะทาง 
 9  สัมมนาและการวิจัย 

    เลขตัวท่ีสาม    หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา  
       3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
             รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
             รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
           รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และ
ชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
 
     จ านวนหน่วยกิต   =   บ + ป + น 
                  3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
 เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
 เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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  3.1.3.3 รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 1.1 วิชาบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    
(Thai for Communication) 

3(3-0-6) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    
(English for Everyday Use) 

3(2-2-5) 

081 103
  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
(English Skills Development) 

3(2-2-5) 

 
 1.2 วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากทุกกลุ่มดังต่อไปนี้
จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละจ านวน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ 

(Man and Art) 
3(3-0-6) 

082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 
(Man and Creativity) 

3(3-0-6) 

082 103 ปรัชญากับชีวิต 
(Philosophy and Life) 

3(3-0-6) 

082 104 อารยธรรมโลก 
(World Civilization) 

3(3-0-6) 

082 105 อารยธรรมไทย 
(Thai Civilization) 

3(3-0-6) 

082 106   ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 
(Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

3(3-0-6) 

082 107 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
(Meditation for Self-Development) 

3(3-0-6) 

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 
(Art and Visual Culture) 

3(3-0-6) 

082 109 ดนตรีวิจักษ์ 
(Music Appreciation) 
 

3(3-0-6) 
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082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 
(Art of Living and Working for Happiness) 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

(Man and His Environment) 
3(3-0-6) 

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์  
(Psychology and Human Relations) 

3(3-0-6) 

083 103 หลักการจัดการ 
(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

083 104 กีฬาศึกษา 
(Sport Education) 

3(2-2-5) 

083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 
(Thai Politics, Government and Economy) 

3(3-0-6) 

083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน 
(Performing Arts in ASEAN) 

3(3-0-6) 

083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน 
(Aspects of ASEAN Culture) 

3(3-0-6) 

083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 
(ASEAN Music Culture) 

3(3-0-6) 

083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Living) 

3(3-0-6) 

083 110 กิจกรรมเพ่ือชีวิตสร้างสรรค์ 
(Activities for a Creative Life) 

3(3-0-6) 

083 111 ประสบการณ์นานาชาติ 
(International Experience) 

3(3-0-6) 

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
(Sufficiency Economy and Social Development) 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 

(Food for Health) 
 

3(3-0-6) 
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084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 
(Environment, Pollution and Energy) 

3(3-0-6) 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computer, Information Technology and Communication) 

3(3-0-6) 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
(Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(World of Technology and Innovation) 

3(3-0-6) 

084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน 
(Science and Technology in ASEAN Community) 

3(3-0-6) 

084 107 พลังงานในอาเซียน 
(Energy in ASEAN) 

3(3-0-6) 

084 108 โลกและดาราศาสตร์ 
(Earth and Astronomy) 

3(3-0-6) 

 
 1.3 วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา  จ านวน 10 หน่วยกิต 

465 251 หลักวาทการ 
(Principles of Speech) 

2(1-2-3) 

466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 
(English through Edutainment)   

3(3-0-6) 

466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 
(English for Occupational Purposes) 

3(3-0-6) 

467 253 ชุมชนศึกษา 
(Community Studies) 
 

2(2-0-4) 

  2  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต  ดังนี้ 

             2.1 วิชาชีพครู   จ านวนไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน  46  หน่วยกิต 

451 501 ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 1  
(Mathematics Teaching I) 

6(0-18-0) 

451 502 ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 2  
 (Mathematics Teaching II)      
 

6(0-18-0) 
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461 421    การประกันคุณภาพการศึกษา                                        
(Quality Assurance in Education) 

2(2-0-4) 

462 200    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                       
(Experience for Teachers) 

2(1-2-3) 

462 201     การพัฒนาหลักสูตร                                                    

(Curriculum Development) 

3(3-0-6) 

462 202    การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                         
(Learning Management and Classroom 
Management) 

3(3-0-6) 

462 303 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง    
(Laboratory Experience for Teaching Practice) 

2(1-2-3) 

463 201 จิตวิทยาการศึกษา                                                        
(Educational  Psychology) 

2(2-0-4) 

463 202       การแนะแนวเบื้องต้น                                                           
(Introduction to Guidance) 

2(2-0-4) 

464 211      ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา                                      
(Philosophy and Theories in Education) 

2(2-0-4) 

464 240      สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา   
(Statistics for Research in Education) 

2(2-0-4) 

464 330     การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้     

(Educational Measurement and Evaluation) 

3(3-0-6) 

464 350      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้               
(Research for Learning Development) 

2(2-0-4) 

465 351      ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือความเป็นครู    
(Thai Language and  Culture for Teachers)  

2(2-0-4) 

467 261     การพัฒนาวิชาชีพครู      
(Professional Development for Teachers)  

2(2-0-4)  

467 262      คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู                          
(Moral Ethics and Code for Teachers)     

2(2-0-4) 

468 101      นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา       
(Innovation and Information Technology for 
Eaucation) 

3(2-2-5) 
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         2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   จ านวนไมน่้อยกว่า  4  หน่วยกิต 
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา       

(Principles and Systems of Educational 
Management) 

2(2-0-4) 

461 207  มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร      
(Human Relations in Administration) 

2(2-0-4) 

461 301      การนิเทศการศึกษา   
(Educational Supervision) 

2(2-0-4) 

461 304      กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน   
(Laws and Regulations for School Administration) 

2(2-0-4) 

462 104      การมัธยมศึกษา   
(Secondary Education) 

2(2-0-4) 

462 204 การสอนโครงงานในโรงเรียน   
(Project Teaching in School) 

2(1-2-3) 

463 308 การศึกษาพิเศษ 
(Special Education) 

2(2-0-4) 

464 101 การศึกษาไทยประยุกต์    
(Applied Thai Education) 

2(2-0-4) 

464 233      วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ   
(Sports Science for Health Development) 

3(2-2-5) 

464 234 เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพ่ือการพัฒนา                          
(Economics of Education for Development) 

3(3-0-6) 

464 235     อัตลักษณ์ศึกษา                           
(Identity Studies) 

2(2-0-4) 

467 216     การศึกษากับสิ่งแวดล้อม          
(Education and Environment) 

2(2-0-4) 

467 357     ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ   
(Senior and Rover Scouts) 

2(1-2-3) 

467 359     กฎบัตรอาเซียนทางมรดกวัฒนธรรม 
(ASEAN Decoration on Cultural Heritage) 

2(2-0-4) 

467 464     จริยศึกษา   
(Moral Education) 

3(2-2-5) 

469 100       การศึกษาตลอดชีวิต   
(Lifelong Education) 
 

3(3-0-6) 
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469 151 การศึกษาตามอัธยาศัย    
(Informal Education) 

2(2-0-4) 

469 252      กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์   
(Creative Learning Processes) 

2(1-2-3) 

469 280       ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา  
(Local Wisdom for Education) 

2(1-2-3) 

470 206 เด็กและวัฒนธรรมร่วมสมัย   
(Children and Contempolary Culture) 

2(1-2-3) 

470 314       รอยต่อทางการศึกษา                                                  
(Educational Transitions) 

1(1-0-2) 

471 313      ลูกเสือ เนตรนารี ส ารองและสามัญ                                
(Cub Scouts and Scouts) 

2(1-2-3) 

 
   2.2  วิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต  
         2.2.1  วิชาเอกบังคับ  จ านวน 45 หน่วยกิต 

451 401 การสร้างกิจกรรมส าหรับครูคณิตศาสตร์   
(Activity Creations for Mathematics Teachers) 

2(1-2-3) 

451 402 คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน  
(Mathematics in Classroom) 

2(1-2-3) 

511 101 แคลคูลัส 1 
(Calculus I) 

4(4-0-8) 

511 102   แคลคูลัส 2  
(Calculus II) 

4(4-0-8) 

511 201   หลักคณิตศาสตร์ 1   
(Principles of Mathematics I) 

3(3-0-6) 

511 202   หลักคณิตศาสตร์ 2  
(Principles of Mathematics II) 

3(3-0-6) 
 

511 203   แคลคูลัสเวกเตอร์   
(Vector Calculus) 

3(3-0-6) 

511 211   เรขาคณิตแบบยุคลิด  
(Euclidean Geometry) 

3(3-0-6) 

511 241   พีชคณิตเชิงเส้น 1                                                        
(Linear Algebra I) 
 

3(3-0-6) 
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511 242   ทฤษฎีสมการ  
(Theory of Equations) 

3(3-0-6) 

511 251   ทฤษฎีจ านวน 1   
(Number Theory I) 

3(3-0-6) 

511 334   การวิเคราะห์ของฟังก์ชันค่าจริง  
(Analysis of Real-valued Functions) 

3(3-0-6) 

511 341   พีชคณิตนามธรรม 1   
(Abstract Algebra I) 

3(3-0-6) 

511 491   สัมมนา  
(Seminar) 

1(0-2-1) 

511 492   โครงงานวิจัย  
(Research Project) 

2(0-4-2) 

515 102   ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
(Introduction to Probability) 

3(3-0-6) 

                2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  จ านวน 6  หน่วยกิต 
451 301    การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

(Mathematics Learning Management for Secondary 
Education) 

3(3-0-6) 

451 302   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(Mathematics Learning Management for High School 
Education) 

3(3-0-6) 

 2.2.3 วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
        2.2.3.1 วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

511 351   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  
(Introduction to Graph Theory) 

3(3-0-6) 

511 352   คณิตศาสตร์เชิงการจัด  
(Combinatorics) 

3(3-0-6) 

511 391   ระเบียบวิธีการวิจัยส าหรับคณิตศาสตร์ศึกษา                        
(Research Methodology for Mathematics Study) 

3(3-0-6) 

519 252    
 

โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์   
(Mathematical Packages) 

3(2-2-5) 
 

519 443    
 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  
(Applied Mathematics for Everyday Use) 

3(2-2-5) 
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       2.2.3.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
511 221   สมการเชิงอนุพันธ์                                                         

(Differential Equations)  
3(3-0-6) 

511 271   การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์  
(Programming in Mathematics) 

3(2-2-5) 

511 301   ทฤษฎีเซต  
(Set Theory) 

3(3-0-6) 

511 333   
 

ตัวแปรเชิงซ้อน  
(Complex Variables) 

3(3-0-6) 
 

511 361    การพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์  
(Developing Curriculum and Mathematics Teaching) 

3(3-0-6) 

511 362     การวัดและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์  
(Measurement and Evaluation in Mathematics) 

3(3-0-6) 

511 363 สตีมศึกษา                                                                  
(STEAM Education) 

3(3-0-6) 

511 484 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1  
(Selected Topics in Mathematics Study I) 

3(3-0-6) 

511 485 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา 2  
(Selected Topics in Mathematics Study II) 

3(3-0-6) 

519 381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร์  
(Innovation and Technology in Mathematics Education) 

3(2-2-5) 

              นอกจากนี้ สามารถเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับเลือก รวมถึงรายวิชาอ่ืนๆ ที่ เปิดสอนในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ทีไ่ด้รับอนุมัติให้เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
3   หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
            ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบันอ่ืนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

หมายเหตุ   การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไป
ไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
081 102  
464 240 
511 101 
……….. 
……….. 
………… 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
แคลคูลัส 1 
วิชาเลือกเสรี 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

3(2-2-5) 
      2(2-0-4)  
      4(4-0-8) 
          2 
          3     

3 

 รวมหน่วยกิต                 20 

 
 
 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

081 103 
467 253 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ชุมชนศึกษา 

3(2-2-5) 
2(2-0-4) 

468 101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
511 102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
511 201 
515 102 

หลักคณิตศาสตร์ 1 
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

……….. วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ 3 

 รวมหน่วยกิต                 21 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

462 202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) 
  463 202 การแนะแนวเบื้องต้น 2(2-0-4) 

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 2(2-0-4) 
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 
467 262 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 2(2-0-4) 
511 202 หลักคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
511 203 
…………. 

แคลคูลัสเวกเตอร์ 
วิชาบังคับเลือก ในกลุ่มวิชาเอกเลือก  

3(3-0-6) 
3 

 รวมหน่วยกิต                 21 

 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

462 200 
463 201 
465 251 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
จิตวิทยาการศึกษา 
หลักวาทการ 

2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 

466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 
467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0-4) 
511 241 
……….. 
…………. 

พีชคณิตเชิงเส้น 1 
วิชาเลือก ในกลุ่มวิชาเอกเลือก  
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
หรือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 
          3 

3 

 รวมหน่วยกิต                 20 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

451 301 
465 351 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือความเป็นครู 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

511 211 
511 334 
………… 
…………. 

เรขาคณิตแบบยุคลิด 
การวิเคราะห์ของฟังก์ชันค่าจริง 
วิชาบังคับเลือก ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
วิชาเลือก ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

6 
3 

 รวมหน่วยกิต                 20 

 
 
 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

451 302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(3-0-6) 
462 201 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
464 330 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
511 242 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) 
511 251 
511 341 
…………. 

ทฤษฎีจ านวน 1 
พีชคณิตนามธรรม 1 
วิชาเลือก ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 

 รวมหน่วยกิต                 21 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1                 
                     

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

451 401 
462 303 
464 350 

การสร้างกิจกรรมส าหรับครูคณิตศาสตร์ 
ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

  511 491 
………. 

สัมมนา                                 
วิชาเลือก ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

1(0-2-1) 
6 

……….. วิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู 2 

 รวมหน่วยกิต                 15 

 
 
 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

451 402 
461 421 
511 492 

คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงงานวิจัย 

2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(0-4-2) 

……….. 
…….…. 
………… 
………… 

วิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู 
วิชาบังคับเลือก ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
วิชาเลือก ในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
วิชาเลือกเสรี   

2 
3 
3 
4 

 รวมหน่วยกิต                 18 
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ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1     
                                 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

451 501 ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 1 
 

6(0-18-0) 
 

 รวมหน่วยกิต                 6 

 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา           จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

451 502 
 

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์  2 
 

6(0-18-0) 
 

 รวมหน่วยกิต                 6 



มคอ. 2 22 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 

          หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

           Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills for 
effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 

 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 

 (English for Everyday Use) 
          การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน และใน
สถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความส าคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
          Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking in 
everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be 
able to summarize main points;  practice of paragraph writing; ability to use English 
as a tool for knowledge seeking. 

 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  (English Skills Development) 
                           การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อ่าน สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
          Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion 
on what is read; ability to use information from reading to write; listening for main 
ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 
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082 101 มนุษย์กับศิลปะ  3(3-0-6) 
  (Man and Art) 

          ความส าคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรง
บันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน   ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะใน
ฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงาน
ศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม 
          The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from 
the past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of 
mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation 
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 

 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 

          วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม
และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัย
มาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

           The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation 
which have been the foundations of human civilization from the past to the 
present; contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity and 
impacts on mankind in each period; analysis from the perspective of history and 
relevant disciplines. 
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082 103 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 

          ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง 
ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วม
สมัย   อันจะน าไปสู่การสร้างส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
          The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related 
to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical 
thinking and analysis of contemporary issues leading to ethical consciousness and 
social and personal responsibilities. 
 

082 104 อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 
  (World Civilization) 

          ความหมายของค าว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่ก าเนิดของอารยธรรม 
ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมส าคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความ
เจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้จากประสบการณ์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรม
ต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม 
ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
          The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to the 
origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; the 
process of civilization accumulating from creativity and learning experience and 
material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present 
society. 
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082 105 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 

          พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ 
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล ะ
บทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
          Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical 
background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: language, 
literature, art, religion, politics and government, the economy and society; the 
effects of science and technology; the role of Thailand as a member of the 
international community. 

 
082 106    ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

          การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รูปแบบที่หลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน 

              The development of settlements in relation to geography and ecology.  
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, 
religion, and culture. The development of architecture, its related arts and 
architectural heritage.  Contemporary architecture indicative of the identity of 
ASEAN countries.  
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082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Meditation for Self-Development) 

          ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

             Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.  The 
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and 
meditation.  Characteristics of anti-meditative states and the applications of 
meditation in daily life.  Meditation for study and work, including the 
characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana 
(awareness).  Concepts of Vipassana (insight) and the differences between Samatha 
(serenity) and Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana techniques.  
The relevance of Vipassana for global citizens. 

 
082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                                      3(3-0-6) 
             (Art and Visual Culture)   

          ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของปรัชญา 
การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจากการรับ
วัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย 

              Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, 
politics, economics science and technology of western culture, effect of the 
adoption of Western visual culture on Thai society. 
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082 109  ดนตรีวิจักษ์                                              3(3-0-6) 
             (Music Appreciation) 
           องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศที่

ส าคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่างๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะเฉพาะของดนตรี
ประจ าชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอ่ืน  

            Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and 
foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations 
and folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between 
music and other art forms. 

 

082 110     ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข  3(3-0-6) 

        (Art of Living and Working for Happiness) 

                    การเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม หลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิตและการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการด าเนินชีวิตและการท างาน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     Studying in order to understand oneself and others.  Roles and 
responsibility for oneself and community.  Principles of cooperation.  Personality 
and social manners.  Morals and ethics in everyday life and work.  Ways of living 
and working based on principles of sufficiency economy. 
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083 101    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

  (Man and His Environment)  
          ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพ่ือให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน แนวโน้มของ
ปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ  ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่สังคมแบบยั่งยืน 
          The relationship among humans, environment and geographical ecology; the 
harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors leading 
to degradation of natural environment and geographical ecology; characteristics and 
scopes of present problems; trends of problems in the future, the effect of the 
problems on human race; enhancement and involvement in environmental 
management for the sustainable society. 
 

083 102 จิตวทิยากับมนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations) 

          ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่าง
บุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้ก าลังใจ อารมณ์   การ
ควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้น า การ
ท างานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
          Human nature focuses on development,  developmental stages, contributing 
factors to the development, self-perception and perception of others, attitude, 
interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, principle of 
motivating people, emotion, emotional control and coping with stresses, personality 
development, adjustment, leadership, teamwork, an application of psychology for 
self improvement and to create the quality of life. 
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083 103 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 

          ความหมาย นัยและความส าคัญของค าว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจ   
ใดๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ทั้งนี้ 
โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การก าหนดนโยบายและการ
วางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 
          Meanings and importance of the management.  Purposes and principles of 
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life.  Operation or 
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently and 
effectively with ethics and social responsibility.  Policy and planning; organisational 
behavior; organising; resource management and evaluation. 

 
083 104 กีฬาศึกษา   3(2-2-5) 
  (Sport Education) 

         ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน  พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา 
มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อ          
การเสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา 
         The history of sport education, learning, training, skills development, 
technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, 
physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete 
and an audience, the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an 
international sport or contemporary sport. 
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083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy) 

          โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง        
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ    ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

           Structure, system and processes of Thai politics; government and the 
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of the 
relationship between political mechanisms, government and the economy affecting 
national development; analysis of the impact of globalization on politics, 
government and economy. 

 
083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                              3(3-0-6) 
              (Performing Arts in ASEAN) 
            รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคมอาเซียน    

จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ท่ีสะท้อนผ่านศิลปะการแสดง  
            Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts 

in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 
 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 
 (Aspects of ASEAN Culture) 
           การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์  ความหลากหลาย และ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของพลเมืองอาเซียน     

              The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities 
and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 
communication. 
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083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
              (ASEAN Music Culture) 
           วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรม

หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

               Musical culture in the ASEAN community; history and development of 
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles; 
major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between 
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 
083 109     การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์                                                           3(3-0-6) 
              (Creative Living) 
            ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว  และชุมชน    

ชุดความคิดต่างๆ ที่ก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม 
ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร การอยู่
อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 

                           Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including 
factors determining lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, basic 
factors and facilities in human living.  Understanding resource consumption, 
inhabitance, social and environmental responsibility and civil duty. 

 
083 110    กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์                                                           3(3-0-6) 
              (Activities for a Creative Life) 
            ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติท่ีดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการท างานเป็นทีม การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 

                           The meaning and importance of self-development for students.  Desired 
graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a global citizen.  
The encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork 
development.  Lifelong learning from student development activities.  
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083 111     ประสบการณ์นานาชาต ิ 3(3-0-6) 
     (International Experience)  
  เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจ าคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง 

          ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทางและ
ประสบการณ์ในต่างประเทศ   การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง  ฝึกประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ 

           The importance and objectives of integrated learning through travels and 
international experiences, including planning and preparation of trips, training for 
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign 
country as suggested by the Faculty of University.  Knowledge and experience of 
language, culture, tradition and history gained from the chosen country. 

 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy and Social Development) 
            ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการด ารงชีวิต 

           Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.  
Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy.  
Application of sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 

 
084 101     อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

(Food for Health) 
          ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ
ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุ ขภาพ 
ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  ความ
ปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
          Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene 
and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional 
problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and 
packaging; food safety and consumer protection. 
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084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 

          ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
จัดการมลพิษชนิดต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ  
          Compositions and relationships of natural elements.  Causes, impacts, and 
management of various types of pollutants.  Energy.  Impact and management of 
energy usage. 

 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 

          บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
          Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days.  Future trends.  Basic knowledge, creative 
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 

 
084 104 คณติศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

          เซต ระบบจ านวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา เลข
ดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
           Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. 
Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 

 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 

          ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต   
การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  
          Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in 
the present and future.  Development, application and management.  Role and 
effect of developed technology and innovation on the life, economics and social. 
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084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                                   3(3-0-6) 
           (Science and Technology in ASEAN Community) 
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนใน

ด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนัก
เทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่างๆ 
เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

              Science and technology for the creative and sustainable development of 
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, public 
health  environment.  Examining community education resources for science and 
technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and technologists.  
Public communication activities, and the creation of media resources to 
demonstrate the impact of science and technology on the community.  

 
084 107   พลังงานในอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
             (Energy in ASEAN) 
           ความส าคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน 

สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก  แหล่งพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบายด้านพลังงานใน
อาเซียน  ภาวะโลกร้อน  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน   

             Importance of energy and environment.  Types of energy. Energy conversion 
technology.  Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.   
Renewable and alternative energy resources in ASEAN.  Potentials of energy 
production in ASEAN.  Energy policies in ASEAN.  Global warming.  Environmental 
impacts due to energy use.  
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084 108   โลกและดาราศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
              (Earth and Astronomy)      
            ความเป็นมาและความส าคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง

อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า  
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

            History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
meteorological forecasting. Astrological phenomena and observation, the solar 
system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 

 
465 251 หลักวาทการ 2(1-2-3) 
    (Principles of Speech) 

          ความรู้เกี่ยวกับการพูด หลักการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การวิจารณ์การพูดและฝึก
ปฏิบัติการพูด ทั้งการพูดเป็นรายบุคคลและการพูดเป็นหมู่คณะ 
          Knowledge of speech, principles of speech, development of individual 
personality, criticism of speech, and individual and group speaking practice. 

 
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 
     (English through Edutainment) 

          การใช้ภาษาอังกฤษ ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษาผ่านการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาและการบันเทิงเพื่อให้ความสามารถการท างานและเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
          Use of the English language, awareness of language culture through 
edutainment activities leading to the ability to work and live peacefully with others. 
. 

 
466 222     ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 
    (English for Occupational Purposes) 
              การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในสถานที่ท างาน  
      และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
           Use of English language skills, including listening, speaking, reading and 

writing, for communication in workplace and for professional development. 
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467 253  ชุมชนศึกษา    2(2-0-4) 
    (Community Studies) 

          ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง บุคคลส าคัญ ประชากรและสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัญหาและการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 
          มีการศึกษานอกสถานที ่
          Knowledge about community in terms of physical, history, art and culture, 
economy, society, politics, government, important people, population and 
environment, including problems and plans for community development. 

                         Field trip required. 
 

  หมวดวิชาเฉพาะ 
451 301   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 3(3-0-6)  
 (Mathematics Learning Management for Lower Secondary Education) 

  การพัฒนากลวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา การใช้สื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ การน าเทคโนโลยีและผลการวิจัยมาปรับปรุงการสอนคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศกึษาตอนต้น 
  Developing pedagogic strategies of teaching mathematics relevant to the 
content, using instructional media in teaching mathematics. Use of technologies and 
research results to enhance teaching mathematics for lower secondary education. 

 
451 302  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 3(3-0-6)  
 (Mathematics Learning Management for Upper Secondary Education) 

  การพัฒนากลวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และการใช้สื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ การน าเทคโนโลยีและผลการวิจัยมาปรับปรุงการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  Developing pedagogic strategies of teaching mathematics relevant to the 
content, using instructional media in teaching mathematics, use of technologies and 
research results to enhance teaching mathematics for upper secondary education.  
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451 401 การสร้างกิจกรรมส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
   (Activity Creations for Mathematics Teachers) 

 แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การ
อบรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ การจัดบรรยากาศ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
     Concepts, theories and creative thinking process, factors affecting creativity, 
traning and learning activity management, techniques and skills for teachers 
needed for promoting mathematical creativity, creating learning atmosphere, 
activities for enhancing creativity. 

 
451 402   คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน 2(1-2-3) 
   (Mathematics in Classroom) 

 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณิตศาสตร์ การประยุกต์และ 
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 Principles, concepts and theories related to mathematics education, 
applications and practices related to learning management in classroom.  
 

 
451 501   ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 1                 6(0-18-0) 
 (Mathematics Teaching I) 
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือการ
ประเมินปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 
   Teaching mathematics in an educational institution for a semester, learning 
management; assessment and evaluation of learning for further improvement of 
learners; research for evaluating, improving, and developing learners, sharing and learning 
in educational seminars, practice in other assigned teacher duties. 
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451 502 ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์  2                6(0-18-0) 
 (Mathematics Teaching II) 
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 วิชาบังคับก่อน 451 501 ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 1 
  ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน การจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 

   Teaching mathematics in an educational institution for a semester, learning 
management, assessment and evaluation of learning for further improvement of 
learners, sharing and learning in educational seminars, practice in other assigned 
teacher duties. 

 
461 101  หลักและระบบการจัดการศึกษา                                          2(2-0-4) 
     (Principles and Systems of Educational Management) 

 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ วัฒนธรรม
องค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกัน
คุณภาพการศึกษา การท างานเป็นทีม การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ  การจัด
โครงการและกิจกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 Theories and principles of administration, educational leadership, systematic 
thinking, corporate culture, corporate human relations, intra-corporate 
communication, classroom management, educational assurance, teamwork, 
academic projects, vocational training projects, project works and activities, 
information system for administration and management, and education for 
community development. 
 

461 207 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร                                          2(2-0-4) 
 (Human Relations in Administration) 

 ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ การปรับตัว เจตคติของ
บุคคล เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริหารจะได้น าไปใช้ในการบริหาร ตลอดจน สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และชุมชน  
 Meaning of human relations, basic human needs, adaptation, personal 
attitudes, techniques and principles of human relations for administrators to build 
relationships with supervisors, colleagues, subordinates and community. 



มคอ. 2 39 

461 301  การนิเทศการศึกษา                                                     2(2-0-4) 
  (Educational Supervision) 

 ความหมาย ทฤษฎี หลักการนิเทศการศึกษา พัฒนาการในการนิเทศการศึกษา ภารกิจและ
คุณสมบัติของผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์ การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดต่าง ๆ 
ในปัจจุบันและแนวโน้มการนิเทศการศึกษา 
 Meanings, theories, principles of educational supervision, development in 
educational supervision, missions and qualifications of educational supervisors, 
administration and management in current educational institutions, trends in 
educational supervision.  
 

461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน                                   2(2-0-4) 
 (Laws and Regulations for School Administration) 

 การวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหารงาน
บุคคล และการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 Analysis of laws, regulations, and rules concern with school administration, 
human resources management, and teachers’ and administrators’ performance, 
including other related laws, regulations and rules. 
 

461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา              2(2-0-4) 
 (Quality Assurance in Education) 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการคุณภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
  Principles, concepts, guidelines on quality management in education, quality 
assurance in education, quality management and learning activities for continuous 
development of learning, undertaking of quality assurance and learning activities for 
learners. 
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462 104   การมัธยมศึกษา                                                          2(2-0-4) 
              (Secondary Education)  

 หลักการและความมุ่งหมายของการมัธยมศึกษา วิวัฒนาการของการมัธยมศึกษาในประเทศ
ไทย การมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการประถมศึกษากับการมัธยมศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างการมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตร การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอน การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา องค์ประกอบ   ที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมัธยมศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมศึกษากับชุมชน 
บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการพัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 Principles and aims of secondary education,  evolution of secondary 
education in Thailand, secondary education in foreign countries, relationship 
between elementary and secondary education, relationship between secondary and 
tertiary education, students in secondary education, curriculum, extracurricular 
activities, instruction, administration, factors influencing changes in  secondary 
schools, secondary schools innovation and technology and community, roles of 
secondary schools in the development of the country, future of secondary 
education, standard of secondary schools. 
 

462 200  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       2(1-2-3)              
 (Experience for Teachers) 

  การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบ เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน    การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
  Observation of learning and teaching  in academic institutions, lesson plans 
for learners’ knowledge creation, practice of teaching in simulated and real 
situations, designing tests, test items, assessment tools, grading, scoring, judgement 
of learning outcomes, practical session exams and scoring, research for solving 
learners’ problem, developing  professional teachers. 
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462 201 การพัฒนาหลักสูตร                       3(3-0-6) 
 (Curriculum Development) 

  หลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรและ
การจัดท าหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
           Principles and concepts of curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum analysis and design, curriculum evaluation and 
application of the evaluation results for curriculum development. 
 

462 202   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน          3(3-0-6) 
               (Learning Management and Classroom Management) 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัด
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการชั้นเรียน   การพัฒนา
ศูนย์การเรียนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลจริง การสร้าง
บรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  Principles, concepts, and approaches to lesson planning, learning 
management, management of environments for learning, theories and models of 
learning management for learners to think critically and creatively, and solve 
problems, integrated learning for inclusive education; classroom management; 
development of  learning center in an educational institution, learning management 
planning and implementation, establishment of environment and classroom 
management for learning. 
 
 

462 204  การสอนโครงงานในโรงเรียน                                          2(1-2-3) 
   (Project Teaching in School) 

 หลักการและเหตุผลของการท าโครงงานรายวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ประเภทของโครงงาน  
หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบโครงงาน บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การประเมิน
โครงงาน การจัดแสดงและการน าเสนอโครงงาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท าโครงงานในวิชาต่างๆ 
 Principles and rationales of projects  in school courses, types of projects, 
basic principles of project  designs, roles of project advisors, project evaluation, 
exhibition, and presentation, practices to improve knowledge and understanding 
about projects  in various courses.  
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462 303 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง                                      2(1-2-3) 
            (Laboratory Experience for Teaching Practice) 

 การฝึกปฏิบัติด้ าน เทคนิควิธีการสอนแบบต่า ง ๆ  ฝึกปฏิบั ติด้ านทักษะการสอน              
ฝึกวิเคราะห์การสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง และฝึกทดลองใช้รูปแบบการสอน                    
ที่มีประสิทธิภาพ 
 Practice in various teaching techniques and skills, practicing teaching analysis 
in simulated and real situations, and practice implementing different teaching 
models efficiently. 
 

463 201 จิตวิทยาการศึกษา                            2(2-0-4)             
     (Educational Psychology)   

         ความเข้าใจในการปฏิบัติการ โดยน าหลักการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียนโดย
เน้นการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันและ
การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  Understanding of practice by the use of fundamental psychology, learning 
psychology, psychology for young learners with special needs, and educational 
psychology to arrange a learning environment appropriate for learners’ level of brain 
development, learning styles, potentials and aptitudes with an emphasis on a 
particular learner’s academic level and different fields of study in order to employ 
psychology to support the learner’s maximum potential. 
 

463 202  การแนะแนวเบื้องต้น                                             2(2-0-4) 
               (Introduction to Guidance) 

  หลักเบื้องต้นของจิตวิทยาการแนะแนว และการให้ค าปรึกษาเพ่ือการจัดบริการที่จ าเป็น    
งานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการที่จ าเป็นในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการน าความรู้เพ่ือเป็นพื้นฐานในการน าไปจัดกระบวนการแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษาในโรงเรียน โดยสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  Basic principles of school guidance and school guidance services, necessary 
school guidance  services in educational institutes according to the basic education 
core curriculum, Ministry of Education, focusing on applying knowledge as a 
foundation of guidance and counseling in school to assist learners’ in having a better 
quality of life. 
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463 308 การศึกษาพิเศษ  2(2-0-4) 
    (Special Education) 

   แนวคิดพ้ืนฐาน แนวโน้ม ปัญหาและประวัติการจัดการศึกษาพิเศษ รูปแบบการบริหาร
การศึกษาพิเศษ ในประเทศไทย การออกกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ การจ าแนก
ประเภท กระบวนการคัดกรอง ลักษณะทางจิตวิทยา การเรียนรู้และแนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาและ
การสอนนักเรียนที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษแต่ละกลุ่มในชั้นเรียนแบบเรียนรวมทั้งใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระบบการส่งต่อและ
การศึกษาตลอดชีวิต การประสานงานความร่วมมือกับบุคลากรวิชาชีพและผู้ปกครอง เทคโนโลยี 
นวัตกรรมการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใด 

           Basic concepts, trends, problems, and history of special education. Special 
education administration in Thailand, legislation and laws related to special 
education, classification, identification process, psychological characteristics, learning 
behavior and practices in teaching and developing students with special educational 
needs in inclusive classroom both in primary and secondary education, practice in 
organizing the individualized education program process, referral process and life-
long education, collaboration among professional personnel and parents, 
technology, educational innovation and supporting services. 

 

  
464 101  การศึกษาไทยประยุกต์                                                   2(2-0-4) 
 (Applied Thai Education) 

 พัฒนาการของการจัดการศึกษาไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดการศึกษาของต่างประเทศ 
คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู แนวโน้มของวิชาชีพครู การปฏิรูปการศึกษา  และแนวทางการ
ประยุกต์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 
 Development of Thai education management from the past to present, 
foreign educational management, morals and ethics of teachers, trends of the 
teaching profession, educational reform, and approach to applying education 
management for  developing quality of Thai education. 
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464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา                     2( 2-0 -4 )      
 (Philosophy and Theories in Education) 

  ความหมาย แนวคิด ปรัชญาแม่บท และปรัชญาการศึกษา การน าแนวคิดทางปรัชญา และ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และ
การศึกษา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  Meanings, concepts, basic philosophy, educational philosophy, application of 
philosophical concept, educational theories, religion teaching, economy, society, and 
culture to develop education and educational institutes; concepts and strategies of 
educational management for sustainable development, educational analyses for 
sustainable development. 

 
464 233  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 
 (Sports Science for Health Development) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ 
กระดูก การหายใจ และการไหลเวียนโลหิต ระบบพลังงานที่ใช้ส าหรับการออกก าลังกาย สมรรถภาพ
ทางกายเบื้องต้น ความรู้และการป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาส าหรับออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ และเพ่ือสุขภาพ 
การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในองค์กร ปฏิบัติการทางกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก หายใจและไหลเวียนโลหิต สมรรถภาพทางกาย การออกแบบ
โปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ  และเพ่ือสุขภาพ 
 General knowledge of sports science, anatomy and physiology of muscle, 
bones, respiratory and circulatory system, energy system required in exercising, basic 
of physical fitness, knowledge and prevention to non-communicable diseases, 
application of sports science principles for the design of exercise program to prevent 
non-communicable diseases and health, using the principles of sports science for 
promoting health in organizations, laboratory exercises in anatomy and physiology of 
muscle, skeleton, respiratory and circulatory system, physical fitness, exercise 
program design for the prevention to non-communicable diseases and for health. 
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464 234   เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
    (Economics of Education for Development)     

     แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา การลงทุนทาง
การศึกษา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาใน
กระแสโลกาภิวัตน์ นโยบายทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
    Concepts, theories of economics educational, development economics, 
investment in education, efficiency, effectiveness and equality in education, 
education and development in time of globalization, education policy for 
development 
 

464 235   อัตลักษณ์ศึกษา 2(2-0-4) 
              (Identity Studies)        

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในมุมมองสมัยใหม่ มุมมองหลังสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการศึกษาอัตลักษณ์เพ่ือความเข้าใจปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม 
      Concepts, theories of identity in modernist views, postmodernist views applying 
knowledge in identity to understand individual, community and society. 
 

464 240    สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                            2(2-0-4) 
            (Statistics for Research in Education)  

  ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยส าหรับการวิจัยทางการศึกษา  และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การหาความสัมพันธ์และการถดถอย การทดสอบด้วยสถิติ  
ไค – สแควร์ ที่ใช้กับการวิจัยทางการศึกษา  
 Nature of statistics, data collection for educational  research, data analysis 
and presentation employing descriptive statistics, statistical testing of means for 
educational  research, one–way analysis  of variance, correlation and regression, chi 
– square test  for educational research. 
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464 330  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้          3(3-0-6) 
           (Educational Measurement and Evaluation) 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิ บัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน               
การปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ และการให้คะแนน การ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
  Principles, concepts, and guidelines in measurement and evaluation of 
learning outcomes, practice of measurement and evaluation; tests designing, test 
items, tools of measurement, grading, scoring; practicum examination and scoring; 
application of the results for learners’ improvement. 
 

464 350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                    2(2-0-4) 
  (Research for Learning Development) 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การด าเนินการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาแ ละ
พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 
  Principles, concepts and practices in research; use and development of 
research for learning development; applying research results to instruction; and 
research conducting to improve teaching, learning, and learners. 
 

465 351 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นครู                 2(2-0-4) 
 (Thai Language and Culture for Teachers) 

 แนวคิดเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมความเป็นครู ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน 
การเขียนและการพูด เพ่ือใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 Concepts of Thai language and culture promoting the teaching profession, 
practice for skill in Thai listening, reading, writing and speaking for the appropriate 
use in Thai culture and living with others in peace and harmony. 
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467 216   การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Education  and  Environment) 

 บทบาทและความสัมพันธ์ของการศึกษากับสิ่งแวดล้อม อิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการศึกษา 
และการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม   
 Roles and relationship between education and environment, the influences 
of environment on education and influences of education on environmental 
changes. 

 
467 261  การพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0-4)  
 (Professional Development for Teachers) 

  สภาพงานครู ความส าคัญของครู คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณของ
ความเป็นครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน    กล
ยุทธ์การสอนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ความสามารถในการแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  Teacher’s work, importance of teachers, characteristics of teachers, standard 
of teaching profession, spiritual consciousness of teachers, management of teacher’s 
knowledge, continuous progress and development of teaching profession, laws 
related to teachers and teaching profession, knowledge and understanding of subject 
content, teaching strategies, teacher-learner relationship, ability for data search and 
selection for analyze, synthesis, and creating innovation to improve learners 
potentials. 
 

467 262  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 2(2-0-4) 
 (Moral Ethics and Code for Teachers) 

  หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จิตส านึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละต่อสังคม การปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Principles of good governance, morals, ethics, and code of conduct for 
teachers, teacher’s ethics as set by The Teacher’s Council of Thailand, being good 
models, honesty dedication to society, following professional ethics. 
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467 357  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ 2(1-2-3) 
 (Senior and Rover Scouts) 

 ประวัติความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย พระราชบัญญัติลูกเสือ หลักสูตร
วิชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ การจัดตั้งและบริหารจัดการกองลูกเสือ การจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

                  มีการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ 
 History of the world and Thai scout; act on scout; curriculum of senior and 
rover scouts; establishment and management division of scout; senior and rover 
scouts activities in secondary schools. 

                Field trip and training required. 
 
467 359   กฎบัตรอาเซียนทางมรดกวัฒนธรรม 2(2-0-4)                                                           
 (ASEAN Decoration on Cultural Heritage) 

 ประวัติความเป็นมา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน กฎบัตรอาเซียน ประชาคม
อาเซียน ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ไทยกับบทบาทด้านต่าง ๆ ใน
อาเซียน และผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  
 History of the ASEAN community, goals and objectives, basic principles, 
ASEAN charters, ASEAN Political-Security Community (APSC) , ASEAN Socio-Cultural 
Community ( ASCC) , ASEAN Economic Community ( AEC) , ASEAN community and 
cooperation with other regions, different roles of Thailand in ASEAN and impact of 
the  ASEAN community. 

 

467 464  จริยศึกษา                                   3(2-2-5) 
 (Moral Education) 

 ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ที่มา ความส าคัญของค่านิยม จริยศาสตร์ และจริยธรรม 
องค์ประกอบของค่านิยม และหลักจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรม ทรรศนะของค่านิยมและจริยธรรม
ในบริบทศาสนา สิ่งแวดล้อม  สังคม วัฒนธรรม และความเป็นพลเมือง รูปแบบและวิธีการพัฒนา
ค่านิยมและจริยธรรม ตลอดจนออกแบบและฝึกปฏิบัติการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมและ
จริยธรรม 

  มีการศึกษานอกสถานที ่
 Meanings, characteristics, scope, background, importance of values, ethics 
and morals, components of values and morals; moral problems, attitudes of values 
and morals in contexts of religion, environments, society, culture, and citizenship; 
patterns and approaches to developing values and morals, and design and practice 
of cultivation of values and morals. 

                 Field trips required. 
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468 101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 (Innovation and Information Technology for Eaucation) 

 หลักการ  แนวคิด  การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติการ
ออกแบบ สร้าง ประยุกต์ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ การน าไปใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 Principles, concepts, designs, application and evaluation of media and   
information technology innovation for learning; use of innovation and information 
technology for education ; designing, creating, and applying learning resources and 
networks; Implementation and evaluation of media and information technologies for 
learning. 
 

469 100 การศึกษาตลอดชีวิต                                      3(3-0-6) 
 (Lifelong Education) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัด
การศึกษาในชุมชน โดยเน้นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และเครือข่ายการเรียนรู้ 
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบการจัดการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
 Concepts of lifelong education including formal, non-formal, and informal 
education; Learning process management following the concepts of lifelong 
education and education for community with an emphasis on non-formal and 
informal education; Learning network  application local wisdom; Patterns of 
educational  to National Education Act. 
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469 151 การศึกษาตามอัธยาศัย                                                  2(2-0-4) 
 (Informal Education) 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งของ  รัฐ  เอกชน บุคคล  ชุมชน  สื่อมวลชน  และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การ
เชื่อมโยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์
โครงสร้างในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 
 Goals and objectives of informal education, patterns, characteristics, and   
management of informal education organized by government, private organizations, 
individuals, communities, mass media and other learning resources; the integration 
of  informal education, formal  education and non-formal education; structural 
analysis based on the concept of lifelong education. 

 
469 252 กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์                                   2(1-2-3) 
   (Creative Learning Processes) 

 แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กระบวนของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความ
สร้างสรรค์ วิธีการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Concepts and theories of learning; principles and processes of creative 
learning; creative thinking processes, creative learning management and learning for 
creation, methods of learning to develop creative thinking skills, examples of 
creative learning activities from various learning sources. 
 Field trip required. 
 

469 280 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา                                      2(1-2-3) 
 (Local Wisdom for Education) 

 ลักษณะและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแขนง
ต่าง ๆ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Characteristics and importance of local wisdom of Thailand, various types of 
valued local wisdom, study of local wisdom, processes of learning and passing on 
the local wisdom, the use of local wisdom to establish learning networks and 
promoting participation in education management. 

  Field trips required. 
 



มคอ. 2 51 

470 206  เด็กและวัฒนธรรมร่วมสมัย                                            2(1-2-3) 
             (Children and Contemporary Culture)  

          วัฒนธรรมร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อเด็ก ประเด็นเกี่ยวกับเด็กที่ถูกน าเสนอใน
วัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ เพศสภาพ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนา หรือ
ค่านิยมต่าง ๆ การใช้เนื้อหาที่ปรากฏในวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งจากเพลง ภาพยนตร์ นิตยสาร หนังสือ 
การ์ตูน กีฬา ของเล่น เกม เครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องดื่ม ในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพของเด็กอย่างบูรณาการ 
 Effects o f contemporary cu ltu re  in  the 21 st centu ry on  ch ild ren ; the 
representation of c h ild re n ’ s  is s u e s  in  contemporary c u l tu re  in aspects of 
development, gender, families, schools, communities, religions, or values ; using 
content from contemporary culture through music, films, magazines, books, comics, 
sports, toys, games, clothing , and food/drinks as effective tools for children’s 
integrated learning. 

 
470 314  รอยต่อทางการศึกษา                                        1(1-0-2) 
 (Educational Transitions) 

 ช่วงรอยต่อส าคัญของผู้ เรียนในระบบการศึกษาไทย ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ปัจจัยที่กระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบนโยบาย 
โครงการ และรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือช่วยผู้เรียนในช่วงรอยต่อทางการศึกษาต่าง ๆ  
 Major transitional points of students in Thailand’s education system including 
early childhood education, elementary education, secondary education, and higher 
education, factors that affect students’ learning performance, designs of policies, 
projects, and instructional models to help students transition more successfully. 

 
471 313  ลูกเสือ เนตรนารี ส ารองและสามัญ                          2(1-2-3) 
 (Cub Scouts and Scouts) 

       Field trip and training required. 

        ประวัติความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย พระราชบัญญัติลูกเสือ หลักสูตรวิชา       
         ลูกเสือ เนตรนารี ส ารองและสามัญ การจัดตั้งและบริหารจัดการกองลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ       
         เนตรนารี  ส ารองและสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา  
         มีการการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ 
                  History of the world and Thai scout, act on scout, curriculum of cub scouts,     
        and scouts, establishment and management division of scout, cub scouts and scouts  
        activities in elementary schools. 
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511 101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
   (Calculus I)  

              ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน รูปแบบยังไม่
ก าหนด กฎโลปิตาล ล าดับและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน 

              Limits and continuity. Differentiation and applications. Extrema of functions. 
Indeterminate forms.  L’Hospital’s  rule. Infinite sequences and series. Taylor and 
Maclaurin series. 

 
511 102 แคลคูลัส  2 4(4-0-8) 
 (Calculus II) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 101  แคลคูลัส 1 
  ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ผิวในปริภูมิ      

สามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์    
  Integrals. Techniques of integrations. Applications of integrals. Improper 

integrals.  Surfaces in 3-dimensional space. Functions of several variables. Limits. 
Continuity. Partial derivatives and applications.  

 
511 201 หลักคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Principles of Mathematics I) 
  ตรรกศาสตร์ วิธีการพิสูจน์รูปแบบต่างๆ โดยอาศัยตัวแบบจากทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น เซต      

และเรขาคณิตเบื้องต้น 
  Logic. Methods of proof, using the models from basic number theory,  set 

and basic geometry. 
 
511 202 หลักคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 (Principles of Mathematics II) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 201 หลักคณิตศาสตร์ 1 
  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม วิธีการพิสูจน์รูปแบบต่างๆ โดยอาศัยตัวแบบจาก

ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์สมมูล ชั้นสมมูล ฟังก์ชัน การด าเนินการและการนับได้ 
  Strong induction. Method of proof using the models from relations, 

equivalence relations, equivalence classes, functions, operations and countability. 
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511 203 แคลคูลัสเวกเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Vector Calculus)   
 วิชาบังคับก่อน : 511 102  แคลคูลัส 2 
  สมการอิงตัวแปรเสริมและพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิดและเวกเตอร์ แคลคูลัสของฟังก์ชัน

เวกเตอร์  อนุพันธ์ระบุทิศทาง  ปริพันธ์หลายชั้น การหาปริพันธ์ในระบบพิกัดต่าง  ๆ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ตามปริมาตร  ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของสโตกส์และทฤษฎี
บทของเกาส์  การประยุกต ์

  Parametric equations and polar coordinates. Euclidean spaces and vectors. 
Calculus of vector functions. Directional derivatives. Multiple integrals. Integration in 
various coordinate systems. Line, surface, and volume integrals. Green’s theorem. 
Stokes’ theorem and Gauss’ theorem.  Applications. 

 
511 211 เรขาคณิตแบบยุคลิด 3(3-0-6) 
 (Euclidean Geometry) 
 วิชาบังคับก่อน : *511 201  หลักคณิตศาสตร์ 1 
                                     *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
  มุม รูปสามเหลี่ยม ปัญหาการสร้าง เส้นขนาน สี่เหลี่ยม วงกลม การแปลงเชิงเรขาคณิต 

ความคล้าย รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า พ้ืนที่และเส้นรอบรูป 
    Angles. Triangles. Construction problems. Parallel lines. Quadrilateral. Circles. 

Geometric transformation. Similarity. Regular polygons. Areas and circumference. 
 
511 221 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 102  แคลคูลัส 2   
  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและ

การประยุกต์ สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการ
แปลงลาปลาซและการประยุกต์   อนุกรมฟูเรียร์  ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

  First order differential equations. Second order differential equations. Higher 
order differential equations and applications.  Linear differential equations with 
variable coefficients. Systems of linear differential equations. Laplace transforms 
and applications. Fourier series. Boundary value problems.  Introduction to partial 
differential equations. 
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511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 (Linear Algebra I)   
 วิชาบังคับก่อน : 511 101  แคลคูลัส 1 
  ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ การด าเนินการขั้นมูลฐาน ดีเทอร์มิแนนต์  ปริภูมิเวกเตอร์    

การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์ 
  Systems of linear equations. Matrices. Elementary operations. Determinants.  

Vector spaces. Linear transformations. Eigenvalues and eigenvectors.  Applications. 
 
511 242 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) 
 (Theory of Equations) 
 วิชาบังคับก่อน : *511 201  หลักคณิตศาสตร์ 1 
                                     *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
  จ านวนเชิงซ้อน ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร์ รากที่ n ของ 1 พหุนามก าลังสองตัวแปรเดียว ราก

ของพหุนามก าลังต่ า ขั้นตอนการหาร ทฤษฎีของพหุนาม พหุนามลดทอนไม่ได้ ฟังก์ชันเศษส่วน พหุ
นามสมมาตรมูลฐาน ระบบสมการ 

  Complex numbers. De Moivre’s theorem. The nth roots of unity. Quadratic 
polynomials of one variable. Roots of low-degree polynomials. Division algorithm. 
Theory of polynomials. Irreducible polynomials. Rational functions. Elementary 
symmetric polynomials. System of equations. 
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511 251 ทฤษฎีจ านวน 1 3(3-0-6) 
 (Number Theory I) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 201  หลักคณิตศาสตร์ 1  
  การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต สมการได

โอแฟนไทน์เชิงเส้น สมภาค สมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน ทฤษฎีบทของวิลสัน ทฤษฎี
บทของออยเลอร์ ฟังก์ชันแยกคูณ ฟังก์ชันฟายออยเลอร์ จ านวนตัวหาร ผลบวกของตัวหาร สูตร
ผกผันเมอบิอุส รากปฐมฐาน รากปฐมฐานของจ านวนเฉพาะ การมีอยู่ของรากปฐมฐาน ส่วนตกค้าง
ก าลังสอง กฎส่วนกลับก าลังสอง  

  Divisibility. Prime numbers. Euclidean algorithm. Fundamental theorem of 
arithmetic. Linear Diophantine equations. Congruence. Linear congruence. Chinese 
remainder theorem. Wilson’s theorem. Euler’s theorem. Multiplicative functions. 
Euler’s phi function. Number of divisors. Sums of divisors. Mobius inversion formula. 
Primitive roots. Primitive roots for primes. Existence of primitive roots. Quadratic 
residues. Law of quadratic reciprocity. 

 
511 271 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 (Programming in Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 102 แคลคูลัส 2 
  ผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เทคนิคการ

ค านวณและการเขียนโปรแกรมในแคลคูลัสและความน่าจะเป็น การวาดกราฟใน 2 มิติ และ 3 มิติ 
การแก้สมการและระบบสมการ 

  Flow chart. Structured programming. Introduction to mathematical programs. 
Computational techniques and programming in calculus and probability. Plotting 
graphs in 2 and 3 dimensional spaces. Solving equations and systems of equations. 
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511 301 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 (Set Theory) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 202  หลักคณิตศาสตร์ 2 
  ภูมิหลังของทฤษฎีเซต  ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์  เซตและสมบัติของเซต  ความสัมพันธ์และ

ฟังก์ชัน เซตอันดับ สัจพจน์ของการเลือกและหลักการที่เกี่ยวข้อง เซตจ ากัดและเซตอนันต์  จ านวน
เชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ 

  The background of set theory. Axiomatic set theory. Sets and their properties. 
Relations and functions. Ordered sets. The axiom of choice and related principles. 
Finite and infinite sets. Cardinal numbers and ordinal  numbers.  

 
511 333 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 (Complex Variables) 
 วิชาบังคับก่อน   *511 203  แคลคูลัสเวกเตอร์ 
                      *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
  ระบบจ านวนเชิงซ้อน  ลิมิต  ความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน

ค่าเชิงซ้อน อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงแบบ  
  Complex number system. Limits, continuity, differentiation and integration of 

complex-valued functions.  Laurent series.  Residue theorem and its applications. 
Conformal mapping. 

 
511 334 การวิเคราะห์ของฟังก์ชันค่าจริง  

(Analysis of Real-valued Functions) 
3(3-0-6) 

  วิชาบังคับก่อน:  511 202  หลักคณิตศาสตร์ 2 
  ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  ลิมิต 
ความต่อเนื่องและการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร ปริพันธ์แบบรีมันน์ 

    Real number system. Topology on the real line. Sequences and series of real 
numbers. Limits, continuity and differentiation of functions of one variable.  
Riemann integrals. 
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511 341 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra I) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 202  หลักคณิตศาสตร์ 2 
  กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  ทฤษฎีบทสมสัณฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ริง ฟิลด์ และ

อินทิกรัลโดเมน การประยุกต์ 
  Groups. Permutation groups. Isomorphism theorems.  Introduction to rings, 

fields and integral domains.  Applications. 
 
511 351 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Graph Theory) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 202  หลักคณิตศาสตร์ 2 
  แนวคิดพ้ืนฐานในทฤษฎีกราฟ กราฟต้นไม้ วงจรออยเลอร์ วัฏจักรแฮมิลโทเนียน ความ

เชื่อมโยง การจับคู่ กราฟเชิงระนาบ การให้สีกราฟ  
  Basic concepts of graph theory. Trees. Euler circuits. Hamiltonian cycles. 

Connectedness.  Matchings.  Planar graphs. Graph coloring. 
 
511 352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Combinatorics) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 201  หลักคณิตศาสตร์ 1 
  หลักการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม 

หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก  ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด หลักการรังนกพิราบ  
  Counting principles. Permutation and commutation. Binomial and 

multinomial theorems. Principle of inclusion and exclusion. Generating functions. 
Recurrence  relations. Pigeonhole principle. 
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511 361 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Developing  Curriculum and Mathematics Teaching) 
  แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การน าหลักสูตรไปใช้ ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร สาระและมาตรฐานของหลักสูตรคณิตศาสตร์ การ
พัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร หลักการและวิธีสอนคณิตศาสตร์ การออกแบบและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์   

  Concepts in the curriculum development for an enrichment science class 
room, curriculum implementation, factors influencing curriculum development, 
curriculum theory, strands and standards of the mathematics curriculum, 
curriculum development, curriculum evaluation, principles and mathematics 
teaching methods, designing and implementing mathematics learning activities. 

 
511 362 การวัดและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Measurement and Evaluation in Mathematics) 
  หลักการและกระบวนการของการวัดและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ เครื่องมือวัดและ

การประเมินผล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างแบบทดสอบ การวัดผลแบบอิง
เกณฑ์และอิงกลุ่ม รูปแบบการประเมินผล 

   Principles and processes of measurement and evaluation in mathematics, 
measurement and evaluation tools, achievement tests, tests construction, criterion 
and norm referenced  measurement, styles of assessment. 

 
511 363   สตีมศึกษา                3(3-0-6) 
              (STEAM Education)                           
              บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาแผนการสอนด้วยแนวคิดสตีม 
               Integration of science, technology, engineering, art and mathematics for 

mathematical learning development. Designing and developing lesson plans based 
on STEAM concept. 
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511 391 ระเบียบวิธีการวิจัยส าหรับคณิตศาสตร์ศึกษา                3(3-0-6) 
(Research Methodology for Mathematics Study) 
วิชาบังคับก่อน 519 252 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ 

    
 

     หลักการวิจัย ขั้นตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล แผนการวิเคราะห์เชิงสถิติ การประเมินผลการวิจัย รายงานการวิจัย การจัดท า
เอกสารและการอ้างอิง การน าเสนอทางวิชาการส าหรับคณิตศาสตร์ศึกษา 

  Principles of research, introduction to research procedures and 
planning, research tools, data collection, plan of statistical analysis, evaluation of 
research studies, research reporting, documentations and citation, academic 
presentation for mathematics study. 

 
511 484  เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1  
 (Selected Topics in Mathematics Study I) 3(3-0-6) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  เรื่องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
         Topics of current interest in mathematics education. 
 
511 485   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา 2  
 (Selected Topics in Mathematics Study II) 3(3-0-6) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     เรื่องท่ีน่าสนใจในปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
          Topics of current interest in mathematics education. 
 
511 491 สัมมนา 1(0-2-1) 
 (Seminar) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 202  หลักคณิตศาสตร์ 2 
 เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
  สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ภายใต้ความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
  Seminar on topics of current interest in mathematics as approved by the   
                department. 
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511 492 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 
             (Research Project) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 491  สัมมนา 
 เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
  การวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาใน

ภาควิชาฯ และการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
  Research on topics of interest in mathematics under the guidance of 

supervisor and oral presentation. 
 
515 102   ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
             (Introduction to Probability) 
              วิชาบังคับก่อน 464 240 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
      กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ แฟคทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ แนวความคิดพ้ืนฐาน

ของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระกันของเหตุการณ์ ทฤษฎีของ
เบส์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหวังเชิงคณิตศาสตร์  การแจกแจงความ
น่าจะเป็นร่วม ความเป็นอิสระกันของตัวแปรสุ่ม  โดยเน้นการประยุกต์ทางการศึกษา 

   Fundamental counting rules, factorial, permutation, combination. Basic 
concepts of probability. Conditional Probability and independence of events. 
Bayes’ theorem. Random variables and probability distributions. Expectations. Joint 
probability distributions. Independence of random variables. Emphasizing on 
educational applications. 

 

519 252   โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
              (Mathematical Packages) 
    การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ในแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น เรขาคณิต 

ตรีโกณมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติเพ่ือการวิจัย 
   Applications of mathematical packages in calculus, linear algebra, geometry, 

trigonometry, statistics and propability. Statistical packages for research. 
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519 381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร์  
(Innovation and Technology in Mathematics Education) 

 3(2-2-5) 

  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการสร้าง
มัลติมีเดีย การสร้างภาพเคลื่อนไหว ซิมโบลและอินสแตนซ์ แอคชั่นสคริปต์ พ้ืนฐาน การสร้างเกม 
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย การสร้างแบบทดสอบ 

  Basic concepts of mathematical packages for solving mathematical problems 
in school. Basic concepts of animation programs. Principle of multimedia 
implementation. Animation. Symbol and instance. Fundamental action script. Game 
programming. Multimedia lesson design. Construction of tests. 

 

519 443 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
             (Applied Mathematics for Everyday Use) 
               วิชาบังคับก่อน: 519 252 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ 
   แนวคิดมูลฐานในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์แบบจ าลอง การ

ประยุกตใ์ช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 Fundamental concepts in mathematical modelling. Model analysis. Everyday 
life applications of mathematics.  
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       3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตรใหม่ 

1 อาจารย์สุบิน  ยมบ้านกวย 
 

กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง (2540) 

12 12 

2 อาจารย์อรรฆพร  วงษ์ประดิษฐ์ 
 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย (2556) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย (2554) 

12 12 

3 อาจารย์ผกามาส พะวงษ์  
 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2543) 
ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541) 

12 12 

4 อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์  ศุภพร 
 

Dr.rer.nat. (Algebra) University of 
Potsdam, Germany (2015) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย (2543) 

12 12 

5 ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ 
 
 
 
 

Ph.D. (Mathematical 
Sciences) University of 
Liverpool, UK (2010) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2539) 

12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตรใหม่ 
1 อาจารย์สุบิน  ยมบ้านกวย 

 
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2550) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2540) 

12 12 

2 อาจารย์อรรฆพร วงษ์ประดิษฐ์ 
 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

12 12 

3 อาจารย์ผกามาส พะวงษ์  
 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2543) 
ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541) 

12 12 

4 อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์  ศุภพร 
 

Dr.rer.nat. (Algebra) University 
of Potsdam, Germany (2015) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2543) 

12 12 

5 ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Mathematical 
Sciences) University of 
Liverpool, UK (2010) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2539) 

12 12 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตรใหม่ 

6 ผศ.ดร.พรทรัพย์  พรสวัสดิ์ 
 

Dr.rer.nat. (Numerical 
Mathematics) University of 
Potsdam, Germany (2011) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

12 12 

7 อาจารย์ ดร.จิตติศักดิ์  รักบุตร 
 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

12 12 

 
    3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
           จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
การจัดให้นักศึกษาไปฝึกสอนในสถานศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

สถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ได้แก่  
1. ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนในรายวิชาเอก 
2. การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
3. การวิจัยในชั้นเรียน 
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. ศึกษาและบริการชุมชน 
7. งานครูอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการจัดการเรียนการสอน 
1. การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปฝึกประสบการณ์ปฏิบัติการสอน 
2. การสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วม กับครูพี่เลี้ยงประจ าโรงเรียน 
3. การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาและบริการชุมชน งานครูอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. การทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการสอนที่สร้างสรรค์ 
5. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ครูพี่เลี้ยงประจ าโรงเรียน  
6. การสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างการปฏิบัติการสอนระห่างนักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน 
7. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

ครูพ่ีเลี้ยงประจ าโรงเรียน  
8. การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ เพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 
(1) มีทักษะในการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษาตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นใน

การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม  
(3) มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(4) มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดผลต่อ

การศึกษาและผู้เรียน 
(5) มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
(6) สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  
(7) สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(8) สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
(9) มีการบูรณการความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย  
(10) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(11) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนได้ 
4.2 ช่วงเวลา 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดให้ฝึกประสบการณ์ในชั้นปีที่ 5 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่  
2 แบบเต็มเวลาโดยมีรายละเอียดดังนี้  

ลักษณะการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
ฝึกทักษะการสอนในวิชาเอก  ไมน่้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

ฝึกทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (1ภาคเรียน) 
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานธุรการ งานปกครอง งานกิจการ
นักเรียน หรือ งานครูอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าสัมมนาและโครงงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าสัมมนาและโครงงานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 

หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท า สัมมนาและ
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โครงงานวิจัย มีขอบเขตของสัมมนาและโครงงานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าไปเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย 

5.4 จ านวนหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา 

5.5 การเตรียมการ 
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา 
(2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
(4) มีตัวอย่างสัมมนาและโครงงานวิจัยให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอ

ผลการศึกษา 
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หมวดที่ 4   
ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
   นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะมีคุณลักษณะ
พิเศษดังนี้ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีการวางตัววางตัวในการท างานอย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ มีภาวะผู้น าที่ดี มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือมีความเป็นครูมืออาชีพ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเรื่อง การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างาน 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมท่ีเกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
2 มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และ
มีวินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน  ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม  เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา  เข้า
เรียนสม่ าเสมอ  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 1.ก าหนดให้นักศึกษาออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. เน้นการปฏิบัติออกแบบชิ้นงานในการจัดการเรียนการสอน  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
 2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
 3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 4) มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
 5)  มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
 6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมี
จิตส านึกท่ีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต 
  2) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ 
    3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและ
ยกตัวอย่างจากเรื่องท่ีอ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 
  4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น 
  5) ยกตัวอย่างเพ่ือชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีส านึกในตนเอง  การเข้าใจผู้อ่ืนและ
การเข้าใจโลก 
   6) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 
 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 
   2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ในชั้นเรียน เช่น 
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
   3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษค าตอบและงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
   4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ 
   5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
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     2.1.2. ด้านความรู้ 
        2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
    2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) บรรยายเนื้อหาความรู้  ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน 
    2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
    3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 
    4) แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
      2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
    3)  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน 
  2.1.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
        2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) มีความคิดสร้างสรรค์ 
    2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
    3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา  
   2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และฝึกพูด
ในโอกาสต่าง ๆ 
      2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนและในชีวิตประจ าวัน 
     3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย  
     4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ 
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   2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการอภิปราย
ในชั้นเรียน 
     2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน 
      3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 
  2.1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
      1)  มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    2)  มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
     3)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
     4)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   
   2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ     
    1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    2)  ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
    3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้นเรียน 
    4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวะการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 
   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
      1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม การพูดน าเสนองานตามกลุ่ม
ที่ได้รับมอบหมาย 
    2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้นเรียน  
    3) ประเมินจากการสังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการร่วม
กลุ่ม 
  2.1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
      1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
      3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล  
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    2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร 
      2) แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 
      3) แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีระบบ 
      4) ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
     2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
      1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ 
      2) ประเมินจากการน าเสนอความคิด รายงาน 
      3)  ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม 
  2.1.6.  ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
    2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
      1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและ
สากล 
      2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
      3) มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์  
    2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
      1) สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง
การสอน 
       2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในต าราเรียน 
      3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และการ
สร้างสรรค์ภาษา  
      4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
และน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 
      5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม 
      6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 
    2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
      1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค 
      2) ประเมนิจากการสังเกตนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปรายในชั้นเรยีน 
      3) ประเมินจากการน าเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
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 2.2   หมวดวิชาเฉพาะ  
   หลักสูตรคณิตศาสตร์นี้ได้บูรณาการผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งได้แก่วิชาชีพครูและวิชาเอก
เข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
      2.2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
           1) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7  
           2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา  
           3) มีความใฝ่รู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในสาขาวิชาเอก  
    4) มีจิตสาธารณะ  
   2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          1) อธิบายโดยสอดแทรกไปในเนื้อหาของวิชา ให้เห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
และก าหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน การท างานกลุ่ม เป็นต้น 
           2) อธิบายสอดแทรกในเนื้อหาวิชาให้เข้าใจ เห็นความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
           3) มอบหมายงานให้ค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์  และน าเสนองานด้วยการ
ใช้ภาษาท่ีถูกต้องอันเป็นแบบอย่างท่ีดี     
    2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
           2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้น
เรียน เช่น การแสดงทัศนะในเรื่องต่าง ๆ ความรับผิดชอบส่วนรวม มีความเอ้ือเฟ้ือ ให้ค าปรึกษาที่สร้างสรรค์     
เป็นต้น 
           3) ประเมินจากชิ้นงาน และการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
    4) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 

 2.2.2 ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่

ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู ความ
เป็นครู การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
           2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้  จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาครู ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
           3) มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้
และ จัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งวิจัยทางการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา วิชาเอกและการศึกษาพิเศษ 
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    4) มีความรู้และความสามารถในการจัดการชั้นเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
      5) มีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
      6) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะส าหรับการ 
จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
      7) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาเอก  
      8) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาเอก 
      9) มีความรู้ในทักษะในสาขาวิชาเอก 
   2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) อธิบาย ยกตัวอย่างสถานการณ์ โดยใช้เทคนิค กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายเน้น
หลักการและทฤษฎีต่างๆ  
           2) อภิปราย ยกตัวอย่าง ให้เข้าใจธรรมชาติของวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ การ
สอนคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับจิตวิทยาของผู้เรียน และมอบหมายงานให้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
           3) บรรยายหลักการ ทฤษฎีและเน้นให้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย 
    4) อธิบายหลักการ ทฤษฎีและเน้นให้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน และพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษา  
    5) ให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือรายงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 
รวมทั้งให้นักศึกษาผลิตสื่อการสอนที่เป็นนวัตกรรม หรือสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    6) ให้นักศึกษาลงมือพัฒนาและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ส าหรับวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาและสาระการเรียนรู้ 
    7) บรรยายหลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ศึกษาค้นคว้ารายงานเพิ่มเติม 
    8) นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแค่ละรายวิชา เช่น ค้นคว้ารายงาน 
ท าวิจัย ปฏิบัติการสอน เป็นต้น 
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) ประเมินตามสภาพจริงจากการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และ
จากการท าข้อสอบ 
           2) ประเมินตามสภาพจริงจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และจากชิ้นงาน 
           3) ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงาน 
    4) ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงาน การลงมือปฏิบัติ และจากการท าข้อสอบ 
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    5) ประเมินตามสภาพจริงจากการรายงานการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และชิ้นงาน 
    6) ประเมินตามสภาพจริงจากการศึกษาค้นคว้า ชิ้นงาน และจากการท าข้อสอบ 
    7) ประเมินตามสภาพจริงจากการแสดงความคิดเห็น การศึกษาค้นคว้า ชิ้นงาน และ
จากการท าข้อสอบ 
    8) ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน  
      2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
           1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งวินิจฉัยผู้เรียน และการ
วิจัยวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
            2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
           3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ 
     4) สามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปในศาสตร์ของ
สาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
    5) สามารถเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนใน
สาขาวิชา 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) ให้นักศึกษาค้นคว้ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือน าเสนอในรูปแบบของรายงาน ภาคนิพนธ์ 
หรือวิจัย 
           2) ให้นักศึกษาเขียนแนว กิจกรรม หรือแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา หรือสภาพของผู้เรียน รวมทั้งลงมือปฏิบัติการสอน 
           3) ให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    4) ให้นักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
    5) นักศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการสอน 
   2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) ประเมินตามสภาพจริงจากการรายงานหน้าชั้นเรียน และชิ้นงาน 
           2) ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตการปฏิบัติการสอน และชิ้นงาน 
           3) ประเมินจากชิ้นงาน 
    4) ประเมินจากชิ้นงาน 
    5) ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตการปฏิบัติการสอน และชิ้นงาน 
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        2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้ เรียนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
           2) มีความเอาใจใส่ ดูแล รับฟังปัญหาของผู้เรียน มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์            
     3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น า
และผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
   2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) จัดกิจกรรมที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม การอภิปราย การรายงานหน้าชั้นเรียน เพ่ือ
ฝึกวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม พาไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานศึกษาจริง เพ่ือให้ได้เรียนรู้ลักษณะจริงของนักเรียน 
           2) จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
อภิปราย เพ่ือส่งเสริมความช่วยเหลือกันในกลุ่มและการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน 
           3) เน้นกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช่น เก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลจริงนอกชั้นเรียน 
   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                1) การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม/ การท างานกลุ่ม ปฏิกิริยา
การรายงานหน้าชั้นเรียน 
           2) การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม/ การท างานกลุ่ม  การรับ
ฟังและแสดงความเห็นในการอภิปราย 
           3) การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม/ การท างานกลุ่ม  การ
ปฏิบัติตนเมื่อไปนอกสถานที่ การรับฟังและแสดงความเห็นในการอภิปราย 
        2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          1) มีความไวในการวิเคราะห์ เข้าใจและสรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับจากผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
           2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย เลือกใช้
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานครูที่
รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
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           3) มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 
การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
    4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์  
    2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) ให้นักศึกษาท ารายงานการค้นคว้า การท าวิจัย ที่ต้องมีการสรุปความคิดรวบยอด 
การใช้สถิติ น าเสนอด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
           2) ให้นักศึกษาท ารายงานการค้นคว้า การท าวิจัย เพ่ือประมวลผล แปลความหมาย 
สรุปผลและน าเสนอด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
           3) ให้นักศึกษาค้นคว้ารายงานและน าเสนองานทั้งด้วยภาษาเขียนในรูปแบบรายงาน 
และน าเสนองานหน้าชั้นเรียนด้วยการพูด 
   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) ประเมินจากความถูกต้องของชิ้นงาน 
           2) ประเมินจากความถูกต้องของชิ้นงาน และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
           3) ประเมินจากความถูกต้องของชิ้นงาน การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่
เหมาะสมถูกต้องในการน าเสนองาน 
        2.2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
          1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
     2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
     3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการกับศาสตร์
อ่ืนๆ 
   2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
          1) ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติการสอน 
           2) ให้นักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแนวการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งลงมือ
ปฏิบัติการสอน 
   2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
          1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติการสอน 
           2) ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงานและการปฏิบัติการสอน 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
  1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
  1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
  1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
  1.6 สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
  2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
  3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
  3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
  4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
 6. ด้านศลิปะและการสร้างสรรค์ 
  6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
  6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา  
  6.3 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                       

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                       

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                       

082 101 มนุษย์กับศิลปะ                       

082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์                       

082 103  ปรัชญากับชีวิต                       

082 104  อารยธรรมโลก                       

082 105  อารยธรรมไทย                       

082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                       

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต                       

082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                       

082 109  ดนตรีวิจักษ์                       

082 110  ศิลปะการด าเนนิชีวิตและการท างานอย่างเปน็สุข                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

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

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                       

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                       

083 103  หลักการจดัการ                       

083 104  กีฬาศึกษา                       

083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย                       

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน                       

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                       

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                       

083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค ์                       

083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค ์                       

083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ                       

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาสังคม                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

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

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                       

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ                       

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                       

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
             การสื่อสาร 

                      

084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                       

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม                       

084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคม 
             อาเซียน 

                      

084 107 พลังงานในอาเซียน                       

084 108  โลกและดาราศาสตร ์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

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

หมวดศึกษาท่ัวไปที่ก าหนดโดยคณะ                       

465 251 หลักวาทการ                       
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและ 
             การบันเทิง 

                      

466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงาน   
             อาชีพ 

                      

467 253 ชุมชนศึกษา                       
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หมวดวิชาเฉพาะ  
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
       1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
       1.3  มีความใฝ่รู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในสาขาวิชาเอก 
  1.4 มีจิตสาธารณะ 
 2. ด้านความรู้ 
                2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู  ความเป็นครู การ
บริหารการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
  2.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาครู 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
          2.3 มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งวิจัยทางการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา วิชาเอกและการศึกษาพิเศษ 
   2.4 มีความรู้และความสามารถในการจัดการชั้นเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
     2.5 มีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
     2.6 มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะส าหรับการ จัดการเรียนรู้
แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
     2.7 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาเอก  
     2.8 มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาเอก 
     2.9 มีความรู้ในทักษะในสาขาวิชาเอก 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
          3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
          3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 
    3.4 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปในศาสตร์ของสาขาไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
    3.5 สามารถเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนในสาขาวิชา 
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     4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1 มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาด้วยความ
เข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
         4.2 มีความเอาใจใส่ ดูแล รับฟังปัญหาของผู้ เรียน มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
    4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าและผู้ตามที่มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1 มีความไวในการวิเคราะห์ เข้าใจและสรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน 
          5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย เลือกใช้และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานครูที่รับผิดชอบโดย
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
          5.3 มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และ
การน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน  
  5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ ์
 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
                6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
   6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
   6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

451 301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
            มัธยมศึกษาตอนต้น 

                            

451 302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
            มัธยมศึกษาตอนปลาย 

                            

451 401 การสร้างกิจกรรมส าหรับ 
            ครูคณิตศาสตร ์

                            

451 402 คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน                              

451 501 ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 1                             

451 502 ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 2                             

461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา                             

461 207 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร 
  

                       
 

  

461 301 การนิเทศการศึกษา                             

461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหาร 
            โรงเรียน 

     
        

  
    

 

     
 

  

461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. ด้าน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

462 104 การมัธยมศึกษา                             

462 200 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 
            

462 201 การพัฒนาหลักสูตร        
       

       
     

   

462 202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                                          
    

     
      

    
   

     

462 204 การสอนโครงงานในโรงเรียน                             

462 303 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง                             

463 201 จิตวิทยาการศึกษา             
   

   
     

          

463 202  การแนะแนวเบื้องตน้           
   

     
          

463 308  การศึกษาพิเศษ              
     

          

464 101 การศึกษาไทยประยุกต์                               

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา                                                                           

464 233  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ           
        

  
        

464 234  เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา                             

464 235  อัตลักษณ์ศึกษา                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. ด้าน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

464 240  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษา       
       

           
    

464 330 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้       
   

    
               

464 350  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       
  

     
   

   
  

   
    

465 351  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือความเป็นครู                             

467 216  การศึกษากับสิ่งแวดล้อม   
     

   
   

      
   

     
 

467 261  การพัฒนาวิชาชีพครู                 
   

  
    

 
  

  

467 262  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ    
             ส าหรับครู                                       

                            

467 357  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และ 
             วิสามัญ   

 

           

 
     

 
  

  

   

467 359  กฎบัตรอาเซียนทางมรดกวัฒนธรรม           
      

    
       

 

467 464 จริยศึกษา                         
 

   

468 101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
              การศึกษา                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. ด้าน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

469 100  การศึกษาตลอดชีวิต                             

469 151  การศึกษาตามอัธยาศัย                             

469 252  กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์   
                          

469 280  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา   
             

        
     

470 206  เด็กและวัฒนธรรมร่วมสมัย                             

470 314  รอยต่อทางการศึกษา     
                        

471 313  ลูกเสือ เนตรนารีส ารองและสามัญ                                                                   

511 101  แคลคูลัส 1                             
511 102  แคลคูลัส 2                             

511 201  หลักคณิตศาสตร์ 1                             
511 202  หลักคณิตศาสตร์ 2                             

511 203  แคลคูลัสเวกเตอร์                             

511 211  เรขาคณิตแบบยุคลิด                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. ด้าน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

511 221  สมการเชิงอนุพันธ์                             

511 241  พีชคณิตเชิงเส้น 1                             

511 242  ทฤษฎีสมการ                             

511 251  ทฤษฎีจ านวน 1                             

511 271  การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์                              

511 301  ทฤษฎีเซต           
   

               

511 333  ตัวแปรเชิงซ้อน                             

511 334  การวิเคราะห์ของฟังก์ชันค่าจริง              
               

511 341  พีชคณิตนามธรรม 1                             

511 351  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                             
511 352  คณิตศาสตร์เชิงการจัด                             

511 361 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร ์                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. ด้าน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

511 362 การวัดและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์                             

511 363 สตีมศึกษา                             

511 391 ระเบียบการวิธีวิจัยส าหรับคณติศาสตรศ์ึกษา                             

511 484 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1                             

511 485 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา 2                             

511 491 สัมมนา                             

511 492 โครงงานวิจัย                             

515 102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น                             

519 252 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์              
               

519 381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร์                   
          

519 443 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน              
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า 
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อยซึ่งอาจได้จากผลการ
ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
     (1) การทวนสอบระดับรายวิชา  ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา โดยบางรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา แผนการสอน และ
ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
    (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
     (1) ภาระการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
    (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
    (3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
    (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  
    (5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในประเด็นของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  
    (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    (7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
 
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     (1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ. 2551 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

   (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเอกในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ 
     (1) มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  คณะวิชา ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
    (2) จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการสอน ระหว่างคณาจารย์ใหม่และเก่าโดยใช้ระบบ
พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและโดยความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
 (1) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย
และตรงประเด็น    
 (2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
 (3) สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 (4) ส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัย หรือศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
 (5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและโดยความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 (3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ 
 (5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6)  ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาและคณะ 

(7)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของภาควิชา และคณะ
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามรายละเอียด ดังนี้  
 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5  
คน  

การจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 5 คน 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 5  คน 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ  

ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ 

3.การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร ทุก 5  ปี โดย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนดกรอบเวลา 
และกรอบการปรับปรุงหลักสูตร  

หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คุรุสภา และผู้ใช้
บัณฑิต 

 
2. บัณฑิต   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก าหนดคุณภาพและ
คุณลักษณะของบัณฑิต ให้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการ
เรียนรู้   
 
 
 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ขึ้นไป 

2. การได้งานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

การติดตามผลบัณฑิตที่ส าเร็จศึกษา ที่
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับ
จากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าหรือมีกิจการของตนเองทุก
คน (ยกเว้น ศกึษาต่อ  เกณฑ์
ทหาร อุปสมบท) 

 
3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

3.1 การรับนักศึกษา 
   1. การรับนักศึกษา 
   2. การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ดังนี้   
   1) ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
นักศึกษา  
   2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
   3)  ด าเนินการจัดสอบและประกาศผลสอบ  
   4) นักศึกษารายงานตัว  
   5) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยคณะ 
และสาขาวิชา  
   6) การทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
   7)  การปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 
   8) ประเมินและสรุปทบทวนกระบวนการ
การรับนักศึกษา 
   9)  น าแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการรับ
นักศึกษาไปปรับใช้ ในการวางแผนต่อไป 

1. นักศึกษาเรียนอย่างมี
ความสุข และมีทักษะที่
จ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
2. ความพร้อมของ
นักศึกษาท่ีจะศึกษาใน
หลักสูตร และการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่
แตกต่าง 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา หลักสูตรมีระบบและกลไกลการส่งเสริมและ นักศึกษาเรียนอย่างมี
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นักศึกษา 
    1. การควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี 

พัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ระบบและ
กลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการและการแนะแนวแก่
นักศึกษาในหลักสูตร     
   1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดเวลาในการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการเข้า
พบ (Office hours)  
   3) สรุปผลการให้ค าปรึกษา 
   4) ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา          
   5) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและแบบบันทึกการให้
ค าปรึกษาเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  

ความสุข และมีทักษะที่
จ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 

      2. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาด้านการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ระบบ
และกลไกการจัดท าแผนพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1) ให้นักศึกษาท าแบบส ารวจความต้องการ
เสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และผล
การปฏิบัติงานจาก มคอ.7 มาสรุปหาแนว
ทางการออกแบบกิจกรรม 
    2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประชุมออกแบบกิจกรรมและโครงการ 
แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ  (1)  กิจกรรมและ 

จ านวนกิจกรรมและ
รายวิชา (มคอ.3) ที่
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

 โครงการภายใต้แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และ (2) สอดแทรกกิจกรรม
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ส่งเสริมใน มคอ.3 อย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ 1 วิชา   
   3) ประเมินผล  
   4) ทบทวนการด าเนินงาน ปรับปรุงแผน
ด าเนินงาน 
   5) น าแนวปฏิบัติที่ดีมาด าเนินการตามวงจร 
PDCA  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    1.  การคงอยู่ของนักศึกษา  

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการรายงานผล
การคงอยู่ของนักศึกษา ประกอบด้วย ระบบ
และกลไกลการรายงานผลการคงอยู่ของ
นักศึกษามีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1) การรายงานตัวและการปฐมนิเทศระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ ฯ    
   2) จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษา    
   3) ส ารวจการคงอยู่ของนักศึกษาเป็นราย
ภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจการ
คงอยู่ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
   4) สรุปผลและรายงานผลการคงอยู่ของ
นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   5) รายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาต่อ
คณะฯ 

จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่
ในหลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา 

    2. การส าเร็จการศึกษา  1. สรุปผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ทุกปีการศึกษา  
2. ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการส าเร็จการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
  

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา  

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
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    3. ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
     

ระบบและกลไกลการความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา มีการด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนต่อไปนี้ 
   1) ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะฯ และ
ระดับหลักสูตร แนะน าเสนอช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนกับ
นักศึกษา (กล่องรับความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียน / FB/ อ.ที่ปรึกษา) 
   2) ตรวจสอบความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
(ทุกเดือน) เพ่ือน าเข้าท่ีประชุม  
(ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
   3) ประชุมเพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียน 
   4) ติดตามผลและส ารวจความพึงพอใจต่อ
การบริหารของหลักสูตร ติดตามผลและแจ้ง
ผลการแก้ไขข้อร้องเรียนต่อนักศึกษา  
   5) ส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของหลักสูตรปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
   6) สรุปผลและสังเคราะห์ปัญหาเพื่อวาง
แผนการป้องกันการเกิดซ้ า 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการ
บริหารงานหลักสูตรและ
จัดการข้อร้องเรียนใน
ระดับพึงพอใจมากข้ึนไป 
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4. อาจารย์ 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  
    1. ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   1) วางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   2) เสนอแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   3) ขออนุมัติแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   4) ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (กรณีไม่มีกรอบอัตรา) 
   5) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   6) ประเมินผลการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ 

    2. ระบบการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
การด าเนินการดังนี้  
   1) ประชุมเพ่ือจัดท าแผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   2) ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ด้านต่าง ๆ   
   3) อาจารย์ท ารายงานผลการพัฒนาเสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
   4) ทางสาขาน าผลที่ได้มาเข้าท่ีประชุมเพ่ือ
สรุปผลและวางแผนในการพัฒนาในปีต่อไป 
 
 

แผนปฏิบัติการ/
แผนการพัฒนา
อาจารย์ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนา  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
   1) การวางแผนงบประมาณและแนวทาง
พัฒนาอาจารย์ในแผนปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
   2) ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
   3) ให้อาจารย์ส่งแผนการพัฒนาตนเอง 
ภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด เพ่ือให้
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
  4) อาจารย์ที่พัฒนาตนเองแล้ว รายงานผล 
  5) สรุปผลและวางแผนในการพัฒนาในปี
ต่อไป 

4.2 คุณภาพอาจารย์และ 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  
    1. ระบบการพัฒนาอาจารย์
ให้มีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 
 

   1) ประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการ 
   2) ส ารวจผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่
ละท่าน ความต้องการในการพัฒนาผลงาน 
   3) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ด าเนินการ
จัดท าผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  

มีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

    2. ระบบการพัฒนาอาจารย์
ด้านการต่อยอดองค์ความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ  

   1) ประชุมวางแผนการวิธีการด าเนินการ
ส าหรับการพัฒนาอาจารย์ในด้านการต่อยอดอง
ความรู้และพัฒนาประสบการณ์ในศาสตร์ของ
ตนเอง 
    2) ส ารวจความต้องการของอาจารย์เพ่ือการ
ส่งเสริม สนับสนุน ในรูปแบบต่างๆ  
    3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ตนเองในด้านการต่อยอดความรู้ และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม 
การศึกษาระยะสั้น การศึกษาดูงาน เป็นต้น   

อาจารย์ได้รับการ
พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

5.1 สาระของรายวิชาใน   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตั้ง รายละเอียดเอกสาร
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หลักสูตร 
    1. การออกแบบหลักสูตร 
และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
   2) จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
   3) ศึกษาและส ารวจข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร 
   4) จัดท าร่างหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อเตรียมการ
วิพากษ์หลักสูตร  
   5) ก าหนดและท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
   6) ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
   7) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
   8) น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย และพิจารณาอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 

หลักสูตร มคอ.2  

    2. การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตาม
ข้อก าหนดการด าเนินการทุกปีการศึกษา 
    2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย (โดยเลือกอย่าง
น้อย 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจง
กับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
มีความทันสมัย 
   4) อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ให้มีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคล้องและทันสมัยกับ 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

  

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

   3. การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

หลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนตามกระบวนการ 
ดังนี้  
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่อ
ก าหนดผู้สอนประจ ารายวิชา ซึ่งพิจารณาจาก
ข้อมูลต่าง ๆ คือ ความรู้และความสามารถ 

ตารางสอนและรายชื่อ
ผู้สอน 
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ประสบการณ์การสอน ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 
ฯลฯ จ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดให้เป็นไปตาม
ภาระหน้าที่หลัก ซึ่งก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
   2) หลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการเรียนผ่าน
ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th) 
ของมหาวิทยาลัย 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผู้สอน
รับทราบและผู้สอนจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 
ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
(ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน) 

    4. การก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

การก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
ตามกระบวนการดังนี้ 
   1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตาม มคอ.2 ของ
หลักสูตร และรายงานผลของรายวิชาจาก มคอ.5 
ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ในกรณีท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นแล้ว) โดยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ต้องค านึงถึงการบูรณาการงานวิจัย บริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
 

จ านวนเอกสาร มคอ.2 
และ มคอ.4  ตาม
รายวิชาที่เปิดการเรียน
การสอน 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
    2) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาแล้วน าเสนอต่อ 
คณะ ฯ และน าเผยแพร่ในระบบบริหาร
การศึกษา 
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    5. การจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
อาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท า
โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
โดยการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และระบุการปฏิบัติ 
หรือการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
   4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้สอน 

มคอ.3 หรือ มคอ.4 ที่มี
การบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5.2  การประเมินผลผู้เรียน  
    1. การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การ
ประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (assessment for learning) ซ่ึง
ด าเนินการดังนี้  
   1) ผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผู้เรียน  
 

 

      2. การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
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     3. การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

ตามที่ก าหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ทั้งนี้ การ
วัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
   2) ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ 
และจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 15 วัน นับ
จากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค หรือ
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ในแต่ละรายวิชา และพิจารณาทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
   4) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.5 และ มคอ.6 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
   5) หลักสูตรน าผลการประเมินผลการเรียน
เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับคณะฯ 
เพ่ือทวนสอบ ก่อนการแจ้งผลการประเมินการ
เรียนณู้แก่นักศึกษาได้รับทราบผ่านระบบการ
บริหารการศึกษา 
 

 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร  ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ ซึ่งการด าเนินการของหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพ 
ดังนี้  
 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
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 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    1) ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  

     2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
    3) กระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงาน 
   1) ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
น าเสนอข้อมูลต่อคณะวิชา 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
การก าหนดกฎเกณฑ์ด้านการบริหาร
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์รับผิดชอบการแจ้งต่อคณะเมื่อ
พบสิ่งของช ารุดเสียหายหรือขาด 
    3 ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ส ารวจความต้องการและประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาที่มี
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมเพ่ือน าผลความต้องการและ
ความพอใจต่อการจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้มา สรุปผล ทบทวนและเสนอ
คณะวิชา 
   5) การติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะวิชาในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษา  
   5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาง
แผนการด าเนินงานต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

ความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
2565 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

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

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ป ี

X X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
2565 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับ(ตัว) ที่ต้องมีผลการด าเนินการ(ข้อที่1– 5) ใน
แต่ละปี 

5 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 11 12 
 

 
เกณฑ์ประเมิน 
         หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 

2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะท าการประเมินดังต่อไปนี้ 
  (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  (2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
  (2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
  (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความร่วมมือของคณะฯรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความ
ต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน   เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนใหเ้หมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของภาควิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นกระท าโดยบุคคลดังต่อไปนี้ 
2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  (2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  (3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของนักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
  
2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
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  (1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ 
  (2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/
หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ  5 ปี  

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอน อาจมีการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพภายใต้การเรียนการสอนได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบ
โครงสร้างของหลักสูตร 

 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุง 
  (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
  (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
 


