
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ปี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มีมติเห็นชอบ 

ในการประชุมครัง้ที่  4/2559   

วันที่ 27 เมษายน 2559 



 

 

 

ค าน า 

 

 ในยุคปัจจุบัน โลกได้มีความก้าวหน้าทางวิทยาการในแขนงต่ างๆอย่างกว้างขวาง วิชา
คณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาการเรียนสอน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนมากยิ่งข้ึน      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นสถาบันผลิตครูในสาขา
ต่างๆได้เล็งเห็นถึงเหตุผลดังกล่าว จึงได้พัฒนาและจัดท าหลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ข้ึน เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ฉบับ
นี้  
เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นส าคัญ และผ่าน
การวิเคราะห์และข้อจ ากัดต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน 
โดยความร่วมมือ สนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาคณิตศาสตร์ ประชุม
วิพากษ์หลักสูตร ขอขอบพระคุณ คณบดี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  
 
 
 

      คณบดีคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

หมวด              หน้า 

หมวด 1    ข้อมูลทั่วไป 

 1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 

 2. ช่ือปริญญา และสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 

 4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศึกษา 2 

 9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง 3 

    และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 5 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกบั 5 

      พันธกิจของสถาบัน 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 5 

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร  1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 

 2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 8 

หมวด 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลักสตูร  

 1. ระบบการจัดการศึกษา 11 

 2. การด าเนินการหลักสูตร 11 

 3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 13 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 33 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 33 

 



 

 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หมวด                                                                                                  

หน้า 

หมวด 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธ์การสอนและประเมินผล  

 1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 35 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 35 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 42 

    จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

หมวด 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา  1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 53 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 53 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 53 

หมวด 6  การพัฒนาคณาจารย ์  

 1. การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหม่ 54 

 2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์ 54 

หมวด 7 การประกันคณุภาพหลกัสูตร  

 1. การบรหิารหลักสูตร: ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 55 

 2. การบรหิารทรพัยากรการเรียนการสอน 57 

 3. การบรหิารคณาจารย ์ 58 

 4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ 58 

 5. การสนบัสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 58 

 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 59 

 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 59 

หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร  

 1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 61 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 61 

 3. การประเมินผลการด าเนินการงานตามรายละเอียดหลักสตูร 61 



 

 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 61    

 

 

 

 

หมวด                                                                                            

หน้า 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 62 

ภาคผนวก ข การปรับปรงุแก้ไขหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 91 

ภาคผนวก ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษา 125 

  ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 142 

ภาคผนวก จ สรุปประชุมการวิพากษ์พฒันาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 148 

ภาคผนวก ฉ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  155 

ภาคผนวก ช ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 157 

  (5 ปี) หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ปี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 



 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์  

 

    หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Mathematics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร์) 

ช่ือย่อ (ไทย) : ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics) 

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

3. วิชาเอก 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

พ.ศ. 2552 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 



 

 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรงุ  

       จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555   

6.2   เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

6.3   คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  

 14 มกราคม พ.ศ.2559  

     6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่  

            2/2559 เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2559                

     6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน  

             พ.ศ.2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 



 

 

8.1 ครู/อาจารย์สอนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
8.2 นักวิชาการด้านการศึกษาคณิตศาสตร ์
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9. ชื่อ  นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ที่จบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 

สอนที่มี 

อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่

จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

1.นายตีรวิชช์  

ทินประภา 

1920600011551 

 

 

 

 

 

อาจารย ์

 

 

 

 

 

 

 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2550 

- ค.บ. (คณิตศาสตร์-

ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน- 

สุนันทา 

พ.ศ. 2548 

 

ต ารา 

การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2558) 

การคิดเชิงคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2558) 

งานวิจัย 

- การวิเคราะห์การใช้ค าถามของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา พ.ศ.2557). 

- ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  ของครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2558) 

บทความ 

การรูเ้รื่องทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) ทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (นิตยสาร สถาบันสง่เสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 42 ฉบับที่ 187 มีนาคม-เมษายน 

2557 หนา้ 23-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ที่จบการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

       ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 

สอนที่มี 

อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่

จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

2. นายปุณยพล 

จันทรฝ์อย 

อาจารย ์ กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต ารา 

เรขาคณิตส าหรับครูคณิตศาสตร์. (พ.ศ. 2558)       

12 12 



 

 

1101800059237 พ.ศ. 2552 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร.์ (พ.ศ. 2558)       

การวิจัย 

- การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมลู ส าหรบันักศึกษาช้ันปีที่ 2 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (ทนุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2558) 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

    คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรุงเทพมหานคร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรือแนวทางพัฒนาประเทศ 

     ปัจจุบันโลกเคลื่อนเข้าสู่ “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ และกระแสโลกาภิวัตน์” อัน

เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง  ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสังคมโลก  ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่ง

ผลกระทบต่อความเปน็อยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง  จึงเตรียมพร้อมในการรับมือกบัผลกระทบที่

เกิดข้ึน  และการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี  ดังเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)   ที่มุ่งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ

เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  อยู่ในสังคมโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี ภายใต้

หลักการของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคม

โลก จึงได้การจัดท าหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ   

และส่งเสริมความกล้าแสดงออก จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเป็นพลเมืองและครูที่

ดีของประเทศชาติ โดยก าหนดให้เป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคมในปัจจุบัน ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร    

เพื่อผลิตครู/อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้และรู้เท่าทัน ก้าวทัน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความเป็นผู้น า แสวงหาความรู้ และมี

บุคลิกภาพดี  

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  

รวมทั้งมีกรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 

2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ซึ่งก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถ่ิน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1  รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไม่มี 

 13.2  รายวิชาท่ีต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 13.3   การบริหารจัดการ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยครุศาสตร์ มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับผู้สอนและก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและ
บรรลุเป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา 

2) คณะครุศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 
และรายวิชาเอกคณิตศาสตร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 

3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่ในการสนับสนุนบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเอก 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรโดยคณาจารย์ทั้งสองคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพื่อปรับปรุงการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

5) คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศ
การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
 ผลิตครทูี่มีความเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร์และรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก   

1.2 ความส าคัญ  
ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งในการสร้างคน  สร้างชาติ  โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพ

ชีวิตของเยาวชนของประเทศ  ช่วยกอบกู้วิกฤตโลกด้วยการให้การศึกษาที่ดีที่สุด  เพื่อสร้างคนดี     

คนเก่ง คนมีความสุข ที่เป็นพลเมืองและพลโลก ให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ใน 

“ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ และกระแสโลกาภิวัตน์”   

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์ มุ่งผลิตบุคลากร

ทางคณิตศาสตร์  ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อท าหน้าที่

ให้ความรู้ จัดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์  ตลอดจนอบรมบ่มนิสัยให้เยาวชนในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานทั่วประเทศ เพื่อให้ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ 

1.3 วัตถุประสงค์  
หลักสูตรก าหนดคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ดังนี้  

1)มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทน ใจกว้าง มีความรับผิดชอบ
สูงต่อวิชาชีพ และสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได ้

2)มีความสามารถและเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีความรอบรู้และความสามารถประยกุต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ

วิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถติดตามพฒันาการของศาสตรท์ั้งหลาย รวมทั้งมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแกป้ัญหาและข้อโต้แยง้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตร

คณิตศาสตร์ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

ของส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.)  

1. ติดตามการปรบัปรุงหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 

 

2. ประชุม/สัมมนาผูร้ับผิดชอบ

หลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าของ 

องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

3.   ผลสรปุและผลการประเมิน   

การประชุม/สัมมนา 

2. พัฒนา

กระบวนการ

1. เพิม่พูนทกัษะการจดัการเรยีนรู้

ให้แกอ่าจารย ์

1. จ านวนโครงการเสริมสร้าง

ทักษะให้แกอ่าจารย ์
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จัดการเรยีนรู ้ 2. แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างอาจารย์

ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม 

การพัฒนาทกัษะการจดั       

การเรียนรู ้

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

เรยีนรู ้

3. ผลการประเมินประสทิธิภาพ

การเรียนรู ้

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ 

การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์

3. ส่งเสรมิการเรียนรู้

ที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่

อาจารย ์

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ 

ให้แกอ่าจารย ์

2. ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และการประเมินผลทีเ่น้น

พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ

จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

2. ผลการประเมินประสทิธิภาพ 

การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ 

 

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

เรยีนรูท้ี่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

 

3. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ 

การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ 

 

4. พัฒนาการศึกษาทีส่นับสนนุ  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. คุณภาพของสารสนเทศที่

สอดคล้องกบัความต้องการ

ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

4. ปรบัปรงุวิธีการวัด

และการ

ประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะเกี่ยวกบัวิธีการวัด

และประเมนิผลให้แกอ่าจารย ์

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ 

ให้แกอ่าจารย ์

2. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ 2. เกณฑ์การวัดและประเมนิผล 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ประเมินผลแตล่ะรายวิชา 

 

 

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมนิผลตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

5. ส่งเสรมิการจัด 

การเรียนรูเ้พื่อให้

บรรลุมาตรฐาน 

ผลการเรยีนรู้    

ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะใหแ้ก่อาจารย์ในด้าน

การจัดการเรียนรู้ และ 

การประเมินผลการเรียนรู ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

ด้านความรู้ และทกัษะทางปญัญา  

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ   

ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้ 

ด้านทักษะการปฏิบัตงิานทาง

คณิตศาสตร ์

1. จ านวนโครงการพฒันาทกัษะ

ให้แกอ่าจารย ์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรม

การพัฒนาทกัษะการจดัการ

เรยีนรู้ตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรู ้

3. ผลการประเมินประสทิธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

แต่ละด้าน 

 

2. ติดตามประเมินทักษะของอาจารย์

ในการจั ดการเรียนรู้ และการ

ป ระ เมิ น ผ ล ก าร เรี ยน รู้ ข อ ง

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ

การจัดการเรียนรู้ของอาจารย ์

5. ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่

ละมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ระบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นของนักศึกษาหรือการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีส่วน

เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่  1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 

ภาคเรียนที่  2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ผู้ เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าโดยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมี

คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

หมวด 1 ข้อ 6 และ 7 รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อก าหนด/ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาหรือคุรุสภา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
1. พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 

2. ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการแสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษาแรกจะได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ส าหรับการศึกษา

ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนเพื่อให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ และ 
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นักศึกษาต้องเข้าร่วมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดให้และมี

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

ช้ันปีที่ 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา+ค่าลงทะเบียน 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 8,400,000 

ค่าแรกเข้า 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,310,000 4,512,500 4,724,600 4,946,800 5,169,600 

รวมรายรับ 6,590,000 8,472,500 10,364,600 12,266,800 14,169,600 

2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 ก. งบด าเนินการ       



21 

 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,850,000 4,042,500 4,244,600 4,456,800 4,679,600 

2. ค่าตอบแทน 150,000 160,000 170,000 180,000 180,000 

3. ค่าใช้สอย 160,000 170,000 180,000 190,000 190,000 

4. ค่าวัสด ุ 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 

5. ค่าสาธารณูปโภค 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ข. งบลงทุน      

    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมรายจ่าย 4,640,000 4,862,500 5,094,600 5,336,800 5,569,600 

จ านวนักศึกษา 60 120 180 240 300 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 20,087 21,050 22,055 23,103 24,111 

หมายเหตุ : ค่าเทอมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  27,050 บาท (ค่าแรกเข้าประมาณ 10,000 บาท)  

               ภาคเรียนต่อไป ภาคเรียนละ 14,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรยีน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 หมวด 7 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             เรียนไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 
          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
          1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
                 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์                 ไม่น้อยกว่า  9  หน่วย

กิต 
                  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์                 ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
          2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                      เรียนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
                  2.1 วิชาชีพครู                                                        ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
                        ก. วิชาชีพครูบังคับ                 ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
                        ข. วิชาชีพครูเลือก                 ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
                        ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต   
                  2.2 วิชาเอก                                                           ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต   
                        ก. วิชาคณิตศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต   
                        ข.  วิชาการสอนวิชาคณิตศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   
                        ค.  วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต   
          3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                               เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต   

3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา 

  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังนี้  

1) ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

GEH   หมายถึง   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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GEL      หมายถึง วิชาภาษา 

GES     หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

EDP   หมายถึง วิชาชีพครู 

PMA      หมายถึง วิชาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

MAP  หมายถึง วิชาคณิตศาสตร์ 

 2) ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี ้

 ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ช้ันปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 

 1 หมายถึง ช้ันปีที่ 1    

 2 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 

 3 หมายถึง ช้ันปีที่ 3   

    4 หมายถึง ช้ันปีที่ 4 

    5 หมายถึง ช้ันปีที่ 5 

 ตัวเลขหลักรอ้ย หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

  0    หมายถึง  วิชาศึกษาทั่วไป 

   1    หมายถึง  วิชาชีพครูบังคับ 

   2    หมายถึง  วิชาชีพครูเลือก 

   3    หมายถึง  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

  4,5  หมายถึง  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

  6,7  หมายถึง  วิชาการสอนคณิตศาสตร ์

ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 

 

 3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 
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 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                         เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                               เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา                                       9 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEL0101 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 

 Thai Usage  

GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น  3(3-0-6) 

 English for Communication and Information Retrieval  

GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน  3(3-0-6) 

 English for Communication and Study Skills  

   

 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต  

GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Thai for Academic Purposes  

GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes  

GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Languages  

GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Thai for Careers  

  

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
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 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา                                       6 หน่วยกิต  

GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต   3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEH0102 สังคมไทยในบรบิทโลก   3(3-0-6) 

 Thai Society in Global Context  

 

 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต  

GEH0201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Self Development  

GEH0202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

 Truth of Life  

GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Life in Multicultural Society  

GEH0204 ความเป็นพลเมอืง 3(3-0-6) 

 Civil Education  

GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 3(3-0-6) 

 Life Skills for the Absolute Human  

GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 3(3-0-6) 

 Life Skill Development for Undergraduate Student  
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 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 

 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา                                       6 หน่วยกิต  

GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Information Technology for Communication and Learning  

GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Science and Technology for Quality of Life  

   

 ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                        3 หน่วยกิต  

GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม      3(3-0-6) 

 Science and Technology for Environment  

GES0202 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making  

GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy  

GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต   3(3-0-6) 

 Mathematics for Life  

GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Recreation for Quality of Life 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
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 Life and Health  

   

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                            เรียนไม่น้อยกว่า   129  หน่วยกิต 

 2.1 วิชาชีพครู               เรียนไม่น้อยกว่า    50   หน่วยกิต 

 ก. วิชาชีพครูบังคับ                 เรียนไม่น้อยกว่า    33   หน่วยกิต 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา    3(2-2-5) 

 Philosophy of Education  

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

 Languages and Cultures  

EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers  

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู   3(2-2-5) 

 Morals and Ethics for Professional Teachers  

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 

 Curriculum Development  

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Quality Assurance in Education  

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   3(2-2-5) 

 Learning Management and Classroom Management  

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology in Education  

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
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 Educational Measurement and Evaluation  

EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้    3(2-2-5) 

 Research for Learning Development  

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ   3(2-2-5) 

 Being Professional Teachers  

  

 ข. วิชาชีพครูเลือก                       เรียนไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3(2-2-5) 

 Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities  

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 

 Creativity for Teachers  

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 

 Psychology of Personality and Adjustment 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม  3(2-2-5) 

 Psychology of Behavior Modification  

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  3(2-2-5) 

 Child Psychology  

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 

 Adolescent Psychology  

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้  3(2-2-5) 
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 Creative Psychology of Learning  

EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  3(2-2-5) 

 Guidance and Counseling  

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 3(2-2-5) 

 Developing Higher- order Thinking Skills  

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Introduction to Statistics in Education  

EDP4211 การสอนเพศศึกษา  3(2-2-5) 

 Teaching of Sex Education  

EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Graphic Design for Education  

EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Message Design for Education  

EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer for Instruction 

 

 

 ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      เรียนไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกิต 

EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 

 Practicum 1  

EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 

 Practicum 2  

EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1      6(0-360-0)   
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 Internship 1  

EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0)   

 Internship 2  

   

 2.2 วิชาเอก                                     เรียนไม่น้อยกว่า   79 หน่วยกิต 

 ก. วิชาคณิตศาสตร์                      เรียนไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 

MAP1401 หลักการคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Principles of  Mathematics  

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MAP1402 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 Mathematics I  

MAP1403 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Mathematics II  

MAP1404 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 

 Set Theory  

MAP1405 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 

 Number Theory  

MAP1406 เรขาคณิตในระบบยุคลิค 3(3-0-6) 

 Euclidean Geometry  

MAP1407 ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and  Statistics  
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MAP2401 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 

 Linear Algebra  

MAP2402 การสบืค้นทางการศึกษาคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 Inquiring Mathematics Education  

MAP2403 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 

 Abstract Algebra  

MAP2404 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 3(3-0-6) 

 Applied Mathematics  

MAP2405 สมการเชิงอนพุันธ์สามญั 3(3-0-6) 

 Ordinary Differential Equations  

MAP2406 คณิตศาสตร์วิเคราะห ์ 3(3-0-6) 

 Mathematics Analysis  

MAP2407 สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3) 

 Foundations in Mathematics I  

MAP3401 สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3) 

 Foundations in Mathematics II  

MAP3402 เทคโนโลยีส าหรบัการสอนคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 Technology for Mathematics Teaching  

MAP3403 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 English for Mathematics Teacher   

MAP3404 การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 Constructing Learning Mathematics Media   
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MAP3405 สถิติส าหรับการวิจัยการศึกษา 3(3-0-6) 

 Statistics for Education Research   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MAP3406 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 Mathematics Curriculum Development   

MAP4401 การพิจารณาวิจัยการศึกษาคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 

 Research Review in Mathematics Education  

MAP4402 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Mathematics Project  

MAP4403 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Development of Mathematical Skills and Processes   

MAP4404 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 Action Research in Mathematics Classroom  

MAP4405 สัมมนาการศึกษาคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 

 Seminar in Mathematics Education 

 

 

 ข. วิชาการสอนคณิตศาสตร์       เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต  

PMA3601 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 Measurement and Assessment Learning Mathematics  

PMA3602 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 Mathematics Learning Management   

 ค. วิชาเลือก                             เรียนไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต  
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MAP4406 คณิตศาสตร์การเงิน  2(2-0-4) 

 Mathematics of Finance  

MAP4407 ทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเบื้องต้น  2(2-0-4) 

 Introduction to Optimization  

MAP4408 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 

 Mathematical Proof  

MAP4409 ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์  2(2-0-4) 

 History of Mathematics  

MAP4410 ทฤษฎีกราฟ 2(2-0-4) 

 Graph Theory  

MAP4411 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Mathematics Camp Activities  

MAP4412 การคิดเชิงคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Mathematical Thinking  

 

 

   

   

  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  เรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

                    ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาโดยไมซ่้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชา

ที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเรจ็หลักสูตรของ

สาขาวิชา 
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3.1 แผนการศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEL0101 
การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) 

GES0101 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
Information Technology for Communication and   Learning 

3(3-0-6) 

EDP1101 
ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

3(2-2-5) 

EDP1102 
ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures   

3(2-2-5) 

MAP1401 
หลักการคณิตศาสตร ์
Principles of  Mathematics 

3(3-0-6) 

MAP1402 
คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics I 

3(3-0-6) 

MAP1404 
ทฤษฎีเซต  
Set Theory 

3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEL0102 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 
English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GES0102 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

EDP1103 
จิตวิทยาส าหรบัครู  
Psychology for Teachers   

3(2-2-5) 

MAP1403 
คณิตศาสตร์ 2  
Mathematics II 

3(3-0-6) 

MAP1405 
ทฤษฎีจ านวน  
Number Theory 

3(3-0-6) 

MAP1406 
เรขาคณิตในระบบยุคลิค  
Euclidean Geometry 

3(3-0-6) 

MAP1407 
ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น  
Introduction to Probability and  Statistics 

3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEH0101 
สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

GEL0103 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) 

EDP2101 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 
Morals and Ethics for Professional Teachers 

3(2-2-5) 

MAP2401 
พีชคณิตเชิงเส้น  
Linear Algebra 

3(3-0-6) 
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MAP2402 
การสบืค้นทางการศึกษาคณิตศาสตร ์
Inquiring in Mathematics Education 

3(2-2-5) 

MAP2403 
พีชคณิตนามธรรม  
Abstract Algebra 

3(3-0-6) 

MAP2404 
คณิตศาสตร์ประยุกต์  
Applied Mathematics 

3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEH0102 
สังคมไทยในบรบิทโลก 
Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

GES0205 
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

EDP2102 
การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDP2103 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

MAP2405 
สมการเชิงอนพุันธ์สามญั  
Ordinary Differential Equations 

3(3-0-6) 

MAP2406 
คณิตศาสตร์วิเคราะห์  
Mathematics Analysis 

3(3-0-6) 

MAP2407 
สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 1 
Foundations in Mathematics I 

2(1-2-3) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEH0201 
การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) 

GEL0203 
ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
Thai for Careeres 

3(3-0-6) 

EDP3101 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  
Learning management and classroom management 

3(2-2-5) 

EDP3103 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

MAP3401 
สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 2 
Foundations in Mathematics II 

2(1-2-3) 

MAP3402 เทคโนโลยีส าหรบัการสอนคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
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Technology for Mathematics Teaching 

MAP3403 
ภาษาอังกฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร ์
English for Mathematics Teacher 

3(2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP3102 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
Innovation and Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

PMA3601 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Measurement and Assessment Learning Mathematics 

3(2-2-5) 

PMA3602 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
Mathematics Learning Management  

3(2-2-5) 

MAP3404 
การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
Constructing Learning Mathematics Media 

3(2-2-5) 

MAP3405 
สถิติส าหรับการวิจัยการศึกษา 
Statistics for Education Research 

3(3-0-6) 

MAP3406 
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร ์
Mathematics Curriculum Development 

3(2-2-5) 

xxx วิชาเลือก 3(X-X-X) 
 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP4101 
การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้  
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

EDP4301 
การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(0-60-0) 

MAP4401 
การพิจารณาวิจัยการศึกษาคณิตศาสตร ์
Research Review in Mathematics Education 

2(1-2-3) 

MAP4402 
โครงงานคณิตศาสตร ์
Mathematics Project 

2(1-2-3) 

MAP4403 
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
Development of Mathematical Skills and Processes 

2(1-2-3) 

xxx วิชาเลือก 3(X-X-X) 
xxx วิชาเลือก 2(X-X-X) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP4102 
ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional Teachers 

3(2-2-5) 

EDP4302 
การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

MAP4404 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคณิตศาสตร ์
Action Research in Mathematics Classroom 

3(2-2-5) 

MAP4405 
สัมมนาการศึกษาคณิตศาสตร ์
Seminar in Mathematics Education 

2(1-2-3) 

xxx วิชาเลือก 3(X-X-X) 
xxx วิชาเลือก 2(X-X-X) 

 รวม 14 หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP5301 
การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

  6(0-360-0) 
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 รวม 6 หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP5302 
การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

  6(0-360-0) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.3  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ที่จบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 

สอนที่มี 

อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่

จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

1.นายตีรวิชช์  

ทินประภา 

1920600011551 

 

 

 

 

อาจารย ์

 

 

 

 

 

 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2550 

- ค.บ. (คณิตศาสตร์-

ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2548 

 

ต ารา 

การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2558) 

การคิดเชิงคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2558) 

งานวิจัย 

- การวิเคราะห์การใช้ค าถามของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา พ.ศ. 2557) 

- ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  ของครูกลุ่มสาระ

12 

 

 

 

 

 

 

12 
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การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุนมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2555) 

บทความ 

การรูเ้รื่องทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) ทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (นิตยสาร สถาบันสง่เสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 42 ฉบับที่ 187 มีนาคม-

เมษายน 2557 หน้า 23-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ที่จบการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

       ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 

สอนที่มี 

อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่

จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

2. นายปุณยพล 

จันทรฝ์อย 

- กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต ารา 

เรขาคณิตส าหรับครูคณิตศาสตร์. (พ.ศ. 2557)       

12 12 
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1101800059237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2552 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร.์ (พ.ศ. 2557)       

การวิจัย 

- การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมลู ส าหรบันักศึกษาช้ันปีที่ 2 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558) 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ที่จบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 

สอนที่มี 

อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่

จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

3.นายธนวัฒน์  

ศรีศิริวัฒน ์

3730100851779 

อาจารย ์ - วท.ม. (สถิติประยกุต์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

พ.ศ. 2543 

- ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

เกียรตินิยมอันดับ 1  

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  

ต ารา 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2558) 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (พ.ศ. 2558) 

งานวิจัย 

- ปัจจัยที่มีตอ่การเลอืกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. (พ.ศ. 2558) 

12 12 
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พ.ศ. 2539 - การพัฒนารปูแบบการสอนโดยการใช้บทเรียนออนไลน์ตาม

แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในวิชาหลักการ

คณิตศาสตร์ส าหรับครู. (พ.ศ. 2558) 

- การพัฒนากระบวนการสอนโครงงานคณิตศาสตรส์ าหรับครู

ระดับมัธยมศึกษาในเขตดุสิต กรงุเทพมหานคร.  

(พ.ศ. 2557) 

- การพัฒนารปูแบบการสอนวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นและ

สถิติส าหรับนกัศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ 

MIAP. (พ.ศ. 2556) 

- การพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ. (พ.ศ. 2555) 

- การศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคณิตศาสตร์

ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น.  

(พ.ศ. 2555) 

 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ที่จบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 
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วิชาการ ภาระงาน 

สอนที่มี 

อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่

จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

4. นางสาว วาริยา 

พุทธปฏิโมกข ์

1739900013401  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาจารย ์ วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยกุต์และ

วิทยาการคณนา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2555 

วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

งานวิจัย 

- การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู

สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

พ.ศ. 2558)  

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง 

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 

ที่จบการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 

ชม./ ภาคการศึกษา 

ภาระงาน 

สอนที่มี 

อยู่แล้ว 

ภาระงานที ่

จะมีใน 

หลักสูตรนี ้

5.นายธนัชยศ 

จ าปาหวาย 

อาจารย ์

 

- วท.ด. (คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- 

 

- 

 

12 
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1420490001127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2558 

- วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2553 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

เกียรตินิยม  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2550 
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35 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ประสบการณ์ภาคสนาม

ของวิชาชีพครูและวิชาเอก ส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆในหน้าที่ครูภายในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุ

สภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา  โดยทางสาขาวิชาท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน

การศึกษา จัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ และจัดประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการจัด

ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้ ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อแสดงผลการ

เรียนรู้ดังนี้คือ 

  4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อเพิ่มความช านาญในวิชาชีพ 

สามารถคิดวิเคราะห์  ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่วิชาชีพครู 

 4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้น าในการ

ท างาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 4.1.3 เรียนรู้และแก้ปัญหาในการท างาน และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ด ี

4.1.4 น าปัญหาของพื้นที่มาท าการศึกษา  ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียนพร้อมน า
ผลไปใช้ในสถานการณ์จริง 

4.2  ช่วงเวลา  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  

 ระยะที่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 4       

 ระยะที่ 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู  

ระยะที่  1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดภาคเรยีนละไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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ระยะที่  2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียนส่วนรายวิชาเอก

จัดเวลาตามตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม  

 

 

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

นอกเหนือจากการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาต่างๆ และการท างานวิจัยในรายวิชา

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์แล้ว 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าการวิจัยในช้ันเรียน 1 เรื่อง โดยศึกษาปัญหาการเรียนรู้ที่พบจริงใน

ระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่ 2   

ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียนโครงการวิจัย น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติก่อนสิ้นภาค

เรียนที่ 1 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการวิจัย เขียนรายงานและน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็น

ระบบก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2  

 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี

คุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย  

5.3  ช่วงเวลา  

  ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ของช้ันปีที่ 5 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึง่ของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจ านวน 12 

หน่วยกิต  

5.5  การเตรียมการ  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย 

ก าหนดตารางการด าเนินงาน  จ านวนช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษา   

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน  

5.6  กระบวนการประเมินผล   

การประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามขั้นตอนต่างๆ รายงาน

ของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย

คณะกรรมการร่วมพิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล 
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคือ ความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์หรือ

กิจกรรมที่จะด าเนินการดังนี้  

1. มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง 
หลากหลายและต่อเนื่องทุกช้ันปีตลอดหลักสูตร 

2. สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีภาวะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี 

3. ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

4. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อ 
เสริมสร้างและปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง มบีทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม  และการปฏิบัติ     

ตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด   

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 ผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

      2.1  ผลการเรียนรู้ส าคัญ 

 2.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

                 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)   ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตผุล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการด าเนิน             

      ชีวิต 

2)   มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สจุริต เสียสละ และอดทน 

3)   ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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4)   ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

     2. ด้านความรู้ 

1)   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอด    

ชีวิต 

2) มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปจัจบุัน 

     3)  มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ   

ธรรมชาติ   

      3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1)   มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง 

              ต่อเนื่อง 

2)  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

      4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

2)   เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

3)   มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

      5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2) ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
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ตารางท่ี 1 แสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (วิชาศึกษาท่ัวไป) 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑท์าง

สังคมในการด าเนินชีวิต 

2. มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 

3. ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

2. ด้านความรู้ 1. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และ

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

2. มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  

3. ด้านทักษะทางปญัญา 1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

2. เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

3. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน 
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2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธป์ระเมินผลการเรียนรู้ 

  ตารางท่ี 2  แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ (หมวดวิชาเฉพาะ) 

 

รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา 

ความรับผิดชอบ 

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ 

และเป็นแบบอย่างที่ด ี

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ใน

ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ

วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  

(Interactive action learning) 

3. การใช้กรณีศึกษา (Case study) 

4. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี 

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษ

วิธี2. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 

3. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 



45 

 

รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

ตลอดหลักสูตร 

 

ด้านความรู้ 

1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชา

คณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบศาสตร์และบูรณาการกับโลก

แห่งความเป็นจริง 

2. มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีในองค์ความรู้วิชาชีพครู

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบรูณาการ

ข้าม 

3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของวิชาชีพครูความรู้

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และ 

การเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) 

2. การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององค์

ความรู้ 

3. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต

ขององค์ความรู้และทฤษฎี 

4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์

องค์ความรู ้

2. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและ

สรปุสถานะขององค์ความรู ้

3. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ และสามารถปฏิบัตกิารวิจัยคณิตศาสตร์ 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และ

ประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัตงิานวิชาชีพครูอย่างมปีระสิทธิภาพ 

learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้

ในสถานการณ์โลกแหง่ความเป็นจรงิ 

5. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

 

5. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิ

ความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจรงิ ท าความเข้าใจ และ

ประเมินข้อมลูสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ

พัฒนาองค์ความรู้ไดจ้ากข้อมลูทีห่ลากหลาย 

2. สามารถคิดแก้ปญัหาทีม่ีความสลับซับซอ้น เสนอ

ทางออก และน าไปสูก่ารแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย

ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 

และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

3. มีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิดพัฒนางานอย่าง

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น

วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม  

   (Problem-based learning) 

2. การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  

(Research-based learning) 

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ 

(Research and Development และ  

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี

เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง

สังคม 

2. วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

3. วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒ นา

นวัตกรรม 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาความรูท้าง

คณิตศาสตร์ รวมทั้งการพฒันาทางวิชาชีพอย่างมี

นวัตกรรม 

 

 Vision-based learning) 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

 

4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่าง  

บุคคล และมมีุมมองเชิงบวก 

2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาใน

กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

3. แสดงความผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดกีับ

ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 

1. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  

 (Participative learning through action) 

2. การเป็นผู้น าแบบมสี่วนร่วม (Share leadership) 

 

 

3. การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความคิดเห็น

แบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 

4. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 

3. วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุม่และ

การเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 

 

4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

ตลอดหลักสูตร 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลให้

สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปญัหาได้อย่างรวดเร็ว 

2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการ

เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศอยา่งเหมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 

การเขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบทีเ่หมาะสมส าหรับบคุคล

และกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 

1. การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงาน

ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ ์

2. การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ

ด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปี 

ตลอดหลักสูตร 

1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และ

น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 

2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอ

รายงานประ เด็ นส า คัญ ด้ านการ ศึกษาโดย ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มี

รูปแบบหลากหลาย ทัง้รปูแบบที่เป็นทางการ (Formal) 

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

1. วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 



49 

 

รายละเอียดผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น

ทางการ (Informal) 

 

 

2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ

ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน  

3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

อย่างบรูณาการ 

 

2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  

(Field based learning through action) 

 

 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

 

2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

 3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)   ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตผุล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการด าเนิน             

      ชีวิต 

2)   มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สจุริต เสียสละ และอดทน 

3)   ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4)   ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

3.1.2  ด้านความรู้ 

1)   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอด    

ชีวิต 

2) มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปจัจบุัน 

     3)  มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ้ื่น สงัคม ศิลปวัฒนธรรม และ   

ธรรมชาติ   

 3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1)   มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง 

              ต่อเนื่อง 

2)  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

 3.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

2)   เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

3)   มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2) ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาศึกษาท่ัวไป) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

และจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้าน

ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEL0101 การใช้ภาษาไทย                

GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น                

GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน                

GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                

GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน                

GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ                

GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต                
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GEH0102 สังคมไทยในบรบิทโลก                

GEH0201 การพัฒนาตน                

GEH0202 ความจริงของชีวิต                

GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                

GEH0204 ความเป็นพลเมือง                

GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์                

GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 
               

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

และจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้าน

ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

16. GES0101 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการ

เรียนรู ้
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17. GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                

18. GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอ้ม                

19. GES0202 การคิดและการตัดสินใจ                

20. GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                

21. GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                

22. GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

23. GES0206 ชีวิตและสุขภาพ                
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ในด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

      2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. ด้านความรู้ 

1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์อย่าง 

เป็นระบบ 

2. มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีในองค์ความรู้วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องอย่าง 

บูรณาการ ทัง้การบรูณาการข้ามศาสตร์และบรูณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 

3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของวิชาชีพครูความรู้คณิตศาสตร์ และสามารถ 

ปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร ์

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้   

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานวิชาชีพครูอย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

  1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้จากข้อมูลที่หลากหลาย 

  2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่ 

การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ

จากการตัดสินใจ 

  3. มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ 

และการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
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 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีมุมมองเชิง

บวก 

2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุม่และระหว่าง 

กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียน และ 

ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย 

สารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสาร ที่มผีลใหส้ามารถเข้าใจ 

องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการเลือกใช้ 

ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทัง้การพูด การเขียน  

และน าเสนอด้วยรปูแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุม่ที่มีความแตกต่างกัน 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มรีูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรปูแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเ่ป็นทางการ 

(Informal) 

        2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ส าหรับผู้ เรียนที่ มี

ความสามารถแตกต่างกัน  

3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ 



 

ตารางท่ี 6 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(หมวดวิชาเฉพาะ:วิชาชีพครู และ วิชาเอก) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EDP1101 ปรัชญา

การศึกษา 
               

EDP1102 ภาษาและ

วัฒนธรรม 
               

EDP1103 จิตวิทยา

ส าหรับคร ู
               

EDP2101 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

ส าหรับคร ู
               

EDP2102 การพัฒนา

หลักสูตร 
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EDP2103 การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 
               

EDP3101 การจัดการ

เรียนรู้และการ

จัดการช้ันเรียน 
               

EDP3102 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศทาง

การศึกษา 

               

EDP3103 การวัดและ

ประเมินผล

การศึกษา 
               

EDP4101 การวิจัยเพื่อ

การพัฒนาการ

เรียนรู ้
               

EDP4102 ความเป็นครู

วิชาชีพ 
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EDP4201 ลูกเสือ ยุว

กาชาด และ

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

               

EDP4202 ความคิด

สร้างสรรค์

ส าหรับคร ู
  

 

  

 

           

EDP4203 จิตวิทยา

บุคลิกภาพและ

การปรับตัว 
               

EDP4204 จิตวิทยาการ

ปรับพฤติกรรม 
               

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก                

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น                

EDP4207 จิตวิทยา

สร้างสรรค์การ

เรียนรู ้
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EDP4208 การแนะแนว

และการให้

ค าปรึกษา 
               

EDP4209 การพัฒนา

ทักษะการคิด

ระดับสูง 
               

EDP4210 สถิติเบื้องต้น

ทางการศึกษา 
               

EDP4211 การสอน

เพศศึกษา 
               

EDP4212 การออกแบบ

กราฟิกเพื่อ

การศึกษา 
               

EDP4213 การออกแบบ

สารเพื่อ

การศึกษา 
               

EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา 
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EDP4301  

การฝกึปฏิบัติ

วิชาชีพครู

ระหว่างเรียน 1 
               

EDP4302 

การฝกึปฏิบัติ

วิชาชีพครู

ระหว่างเรียน 2 
               

EDP5301 

การปฏิบัตกิาร

สอนใน

สถานศึกษา 1 
               

EDP5302 

การปฏิบัตกิาร

สอนใน

สถานศึกษา 2 

               

MAP1401 หลักการ

คณิตศาสตร์ 
               

MAP1402 คณิตศาสตร์ 1                

MAP1403 คณิตศาสตร์ 2                

MAP1404 ทฤษฎีเซต                
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

MAP1405 ทฤษฎีจ านวน                

MAP1406 เรขาคณิตใน

ระบบยุลิค 
               

MAP1407 ความน่าจะเป็น

และสถิติ

เบื้องต้น 
               

MAP2401 พีชคณิตเชิง

เส้น 
               

MAP2402 การสบืค้นทาง

การศึกษา

คณิตศาสตร์ 
               

MAP2403 พีชคณิต

นามธรรม 
               

MAP2404 คณิตศาสตร์

ประยุกต ์
               

MAP2405 สมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ 
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

MAP2406 คณิตศาสตร์

วิเคราะห ์
               

MAP2407 สารัตถะทาง

การศึกษา

คณิตศาสตร์ 1 
               

MAP3401 สารัตถะทาง

การศึกษา

คณิตศาสตร์ 2 
               

MAP3402 เทคโนโลยี

ส าหรับการ

สอน

คณิตศาสตร์ 

               

MAP3403 ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครู

คณิตศาสตร์ 
               

MAP3404 การสร้างสื่อ

การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

MAP3405 สถิติส าหรับ

การวิจัย

การศึกษา 
               

MAP3406 การพัฒนา

หลักสูตร

คณิตศาสตร์ 
               

MAP4401 การพิจารณา

วิจัยการศึกษา

คณิตศาสตร์ 
               

MAP4402 โครงงาน

คณิตศาสตร์ 
               

MAP4403 การพัฒนา

ทักษะและ

กระบวนการ

ทาง

คณิตศาสตร์ 
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

MAP4404 ก า ร วิ จั ย

ปฏิบั ติการใน

ช้ั น เ รี ย น

คณิตศาสตร์ 

               

MAP4405 สั ม ม น า

ก า ร ศึ ก ษ า

คณิตศาสตร์ 
               

MAP4406 ค ณิ ต ศ าส ต ร์

การเงิน 
               

MAP4407 ทฤษฎีการหา

ค่าที่ เหมาะสม

ที่สุดเบื้องต้น 

               

MAP4408 การพิสูจน์ทาง

คณิตศาสตร์ 
               

MAP4409 ประวัติศาสตร์

คณิตศาสตร์ 
               

MAP4410 ทฤษฎีกราฟ                
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รายวิชา 

1.

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

MAP4411 การจัดกจิกรรม

ค่าย

คณิตศาสตร์ 
               

MAP4412 ก า ร คิ ด เ ชิ ง

คณิตศาสตร์ 
               

PMA3601 การวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

               

PMA3602 การจัดการ

เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 

 หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 4 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับ

รายวิชาและการทวนสอบในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2) สถานศึกษาที่นับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู้  

ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพที่ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา   มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ

หลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 
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1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ

อาชีพ 

 2) การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม  

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ  

 3) การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

 4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อม

ของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้

ของผู้เรียน 

 5) ผลงานของบัณฑิตที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 

พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 6   

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์

พิเศษให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่  สอนใน

หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอนและการประเมินผล  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผล

งานวิจัย และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
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คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จากหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

 คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การลาศึกษา

ต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
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1. การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร  

จัดการด้านวิชาการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เรียน ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน และมีการ

ด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน  

1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน  

1.3 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อดังนี้ 

1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 2) วางแผนด าเนินการหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จัดท า

รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

3) ด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล โดยรายงานผลการด าเนินการรายวิชา           

ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงานผล           

การด าเนินงานหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

1.4 ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

1. การพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู ้

1.1 การพัฒนาปรบัปรุงหลกัสูตร 

มีการปรบัปรุงพฒันาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง

ใน 5 ปี 

1.2 การพฒันาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้ ได้รับการปฐมนเิทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

     (1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

(2) การพฒันาการเรียนการสอนคณาจารย์ 

ประจ าการ 

มีการพฒันาคณาจารยป์ระจ าการด้านวิธีการ

สอนและวิธีการวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปี  

ทุกคน 

(3) การพฒันาบุคลากรด้านการสนบัสนุน              

การจัดการเรียนรู ้

มีการพฒันาบุคลากรด้านการสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูอ้ย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน 

2. การวางแผนการด าเนินการหลักสูตร 

2.1 การจัดคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ครบ

วงจรคือวางแผนการสอน จัดการสอนและ

ประเมินผลการสอน 

2.2 การจัดกจิกรรมเสริมความเป็นคร ู

 

 

 

 

 

มีโครงการกจิกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 

ทุกปี ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ 

บรหิารโครงการและมีการประเมนิผลการเข้า

โครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อใช้

ประกอบการพจิารณาอนุมัติให้ส าเรจ็การศึกษา

ควบคู่กับผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

2.3 การจัดคณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 

2.4 การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 

 

หลักสูตรใหม่ให้จัดท ารายละเอียดหลกัสูตร 

(มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายใน           

ปีการศึกษา 2561 

2.5 การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 

รายวิชาใหม่จัดท ารายละเอียดรายวิชาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา 

2561 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

3. การด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล 

3.1 การจัดสรรทรพัยากร 

(1) อาคารสถานทีส่ าหรับการเรียนการสอน 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรียนการ

สอนและจ านวนนักศึกษา 

(2) สื่อคอมพิวเตอรส์ าหรับการเรียนการสอน 

 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการเรียน 

การสอนและจ านวนนักศึกษา 

(3) อาคารสถานทีส่ าหรับการวิจัย 

 

มีปรมิาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อ

การวิจัย 

(4) หนังสือหอ้งสมุด มีจ านวนเพียงพอกบัวิชาเอกทีเ่ปิดสอน 

(5) การจัดสิ่งแวดลอ้มเพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย 

มีการจัดสิง่แวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

3.2 การจัดการเรียนรู้และรายงานผล          

 (1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลมุ 

พุทธิพิสัย จิตพสิัย และทักษะพสิัย 

(2) การรายงานผลการด าเนินการรายวิชา                       

ตามแบบ มคอ.5 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่

สอนทุกภาคการศึกษา 

(3) การรายงานผลการด าเนินการ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ประสบการณ์ภาคสนามทีเ่ปิดสอนทุก                      

ภาคการศึกษา 

(4) การรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร      

ตามแบบ มคอ.7 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร

ทุกปีการศึกษา 

4. การพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้  

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ หรือการประเมินผล 

การเรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงาน 

มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์           

ทุกภาคการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

4.1 การประเมินการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย ์

4.2 การพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้

และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู ้

 

มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนรูม้าใช้ใน

การปรับปรงุประมวลการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

โดยระบุไว้ในประมวลการจัดการเรียนรู้ในภาค

การศึกษาถัดไป 

4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนัก ศึกษา             

ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

จัดการเรียนรู ้

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่อสภามหาวิทยาลัย

ทุกป ี

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

ในมาตรฐานคุณวุฒิฯของผูส้ าเรจ็การศึกษาทกุรุ่น 

 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการดังนี้ 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

 งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ ใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  

ครุภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  การบริการวิชาการ  การจัดกิจกรรม

เสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรมเพื่อสังคม  รวมทั้งการจัดท าโครงงานและการวิจัย 

       2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
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สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่อง

ขยายเสียง  เครื่องฉายประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่ ส านักวิทย

บริการที่มีบริการทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อื่นๆ เช่น ต ารา หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน์  แถบ

บันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว   

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจ าสาขาวิชา  ซึ่งจะท าให้มี

การจัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้

ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรม   เพื่อรวบรวมเส นอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการหลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี       

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุม

ร่วมกันในการวางแผนจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผนส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และผลิต

บัณฑิตได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
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อ าจ า ร ย์พ ิ เ ศ ษ ต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่จะบรรยาย หรือ                

มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มี

ความเข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  

บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้มี             

การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึ กอบรมเฉพาะทาง               

อย่างเหมาะสม 

 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน

จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังจัดมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า

กิจกรรมแก่นักศึกษา จัดปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร 

แนะแนววิธีการเรียน  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร  

แนะน าสภาพแวดล้อมทั่วไปและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้

อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต จึงมี

การด าเนินการดังนี้ 

6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   ที่ปฎิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ
ภายหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

6.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุก  5  ป ี

 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร   
     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

   ปริญญญาตรี (มคอ.1)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3  

   และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและราย

ผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60  วันหลังสิ้นสุด ปีการศึกษา 
     

6. มีการสอบทวนผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี  

     

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียน   การจัดการ

เรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้หรือการประเมินผล

การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่

รายงานใน   มอค.7 ในปีที่แล้ว 

     

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนรู ้
     

9. คณาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 

และ/วิชาชีพอย่างน้อยปลีะหนึง่ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้(ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา/นักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน 

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียน   โดยอาจารย์ผู้สอนจะ

ประเมินผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม    การอภิปรายโต้ตอบ  การตอบค าถามของ
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ผู้เรียนในช้ันเรียน  รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เพื่อตรวจสอบและสามารถ

ระบุได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการด าเนินการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดท า

แผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์              

การประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการ

สอนในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรด าเนินการเมื่อผู้เรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และต้องออกฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา             

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตาม

ประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้  มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งท าการส ารวจ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและการมีงานท า ตลอดจนประเมินความพึง

พอใจของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อสิ้นสุดการฝึก

ปฏิบัติงาน  โดยติดตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  มีความรับผิดชอบและมีข้อด้อย

ในด้านใด  ซึ่งจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน

ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาและสภาพ

ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่

จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบ

ปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL0101 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage  
                    การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการ
สื่อสาร การสืบค้นสารนเิทศและการน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย และการเช่ือมโยง
ภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  
                 The development of Thai language skills in listening, speaking, 
reading and writing for communication; information retrieval and presentation; Thai 
usage in contemporary media and; Thai language in the context of ASEAN. 
 
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and Informal Retrieval  
                     การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ตลอดจน
ความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ และสือ่
สิ่งพมิพ ์              
                        English for daily life communication with Thai and western cultural 
concerns; electronic information retrieval; making references and learning from 
electronic databases and printing materials. 
 
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน  3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills  
                 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรปุความ และแสดงความคิดเห็น 
กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างองิ และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการ
เขียน โดยใช้สื่อระบบสารนเิทศ และฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส ์
                 English for communication, including giving information, making 
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summary and expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making 
references and dictionary application for reading and writing; Information system and 
electronic databases application. 
 
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes  
                 ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 
และอ้างองิจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพื่อน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
                Thai for study skills; writing reports and academic work; 
information retrieval and making references using a variety of media; Thai usage for 
academic presentation in various forms 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Languages   
                       การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุม่ประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ส าหรบัการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
ของกลุม่ประเทศประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 ภาษา) 
    Development of skill of ASEAN language on listening, speaking, 
reading and writing for communication and understanding on ASEAN society, tradition 
and culture (depending on individual interest). 
 
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
                       ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การบันทึกเรือ่งราว การจดบันทกึ การอ่าน การฟัง 
การดูและการพูด ทีม่ีความส าคัญต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ 
                       Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, 
listening, viewing and speaking essential for career studies as foundation for future 
careers and career development. 
 
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
                       การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสรา้งประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรบัรู้
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พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพือ่
น าไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าด้านความงามและด้านอื่น ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จน
สามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยั่งเห็นความสมัพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการ
ด ารงอยู่เพื่อการสร้างสรรค์ 
    Having comprehension, aesthetic acquisition, aesthetic experience, 
and perception of the aesthetic principles of art through aesthetics to appreciate the 
value of beauty and other value of artworks and the art language as the mediation 
in order to understand art, contemplate the self-reflexivity to gain insights into what 
is relationship between the meaning of live and the living for creation. 
 
     

    

 

  

  

                                                      

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH0102 สังคมไทยในบรบิทโลก  3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  
                       แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมืองของไทย
ความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดบัสากล โดยเน้นการศึกษาด้าน
ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก       
                       Basic notion on Thai social, economic and politics; Relationship 
and role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits 
and impaction from engagement gained as global member. 
 
GEH0201 การพัฒนาตน       3(3-0-6) 
 Self  Development  
                     หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า



118 

 

อย่างมีความสุข 
 Basic principle of human behavior; self and others understanding; self 
dignity; self development theories; self development process and methods; 
Interpersonal skills development; emotional management; Risk behavior prevention 
and ways to live a happy life. 
 
GEH0202 ความจริงของชีวิต             3(3-0-6) 
 Truth of Life  
                      แนวคิดและวิวัฒนาการการค้นหาความจริงของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และ
ความเป็นไปของสรรพสิ่ง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ด าเนินไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนด โดยอยู่บนพื้นฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา  รวมถึงการน าหลักปรัชญา
และศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองเพื่อการด ารงตนในสงัคมอย่างมีความสุขและสันติ 
                     Concept and evolution on discovering the truth of life; 
self-understanding, understanding others and the movements of things;  the 
criterion for ethics value judgment; life ideology  and concept for identified goal on 
the basis of philosophical religious aspects;  the application of philosophy and 
religious dhamma for self development and performing oneself in the society 
happily and peacefully. 
 
 
 

 

 

        

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  
                      ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจต
คติที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
                      Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness 
and good attitudes towards living with others in multicultural society. 
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GEH0204 ความเป็นพลเมอืง 3(3-0-6) 
 Civic Education  
                      ความส าคัญของความเป็นพลเมอืง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสงัคมและวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความเป็นพลเมือง ที่มีความหว่งใยต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ เพื่อความเป็นพลเมอืงที่ด ี
   Essentials of citizenship, status and roles of people in the context of 
democracy, democratic form of government, democratic socialization, culture of 
citizenship, particularly in the environment, and public conscience and a sense of 
social responsibility in order to be a civilized human being. 
 
GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์  3(3-0-6) 
 Life Competencies for the Righteous  
                     ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัตเิชิงประจกัษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดเพื่อรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทกัษะทางพุทธิ
ปัญญา และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การด ารงชีพอยู่ได้ด้วยตนเอง
และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
  Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, 
critical thinking skills, thinking skills to fully understand themselves, positive thinking 
skills, social skills, cognitive skills and other skills that can generate competencies for 
the 21st Century, living on their own and living in society with happiness. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  3(3-0-6) 
 Life Skill Development for Undergraduate Student  
                     ประวัติ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากบัเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินและประเทศไทย การเข้าใจในชีวิตของ
การศึกษาเล่าเรียน การพฒันานักศึกษาสูก่ารเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี การพฒันาบุคลกิภาพและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา องค์ประกอบการเรียนรูท้างสังคม จิต
สาธารณะในมิติของเยาวชน จิตตปัญญาศึกษา โดยการเรียนรู้จนเกิดค่านิยม มีโลกทัศน์กว้างไกลด้าน
สังคม ภาษา และคิดแบบองค์รวม เพื่อการพฒันาความเป็นมนุษย์ส าหรับสังคมคุณภาพ 
                     History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the 
relationship between Suan Sunandha Rajabhat University and both local and 
national identity, understanding of life-affirming experience on education, 
undergraduate student development for leadership and responsible supporter, 
character and self-esteem development for university life, way to connect with 
academic facilities of the University community and social skills, community service 
and volunteering, and contemplative practices, each of which is student’s 
self-motivation for holistic world view to develop her / his own quality of life. 
 
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication and 

Learning 
 

                    หลักการ ความส าคัญ ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอรเ์น็ต การ
สืบค้นสารนิเทศ ความมั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่ง
อนาคต 
  Principles and importance of basic knowledge on information 
technology,  computer systems, computer software data, data communications and 
networking,  internet usage, information searching process through the internet, 
information system security, laws and ethics in information systems and technology 
in the future. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life  
                   บทบาทการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม 
การสง่เสรมิและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้ง
ทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 
                   Role and development of science and technology, energy, 
communication and telecommunication, physical and mental health cares on 
promotion, safety on drugs and chemicals application in daily life on both physically 
and biologically. 
 
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Environment  
                     ความส าคัญและผลกระทบของการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ทรพัยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนรุักษ์ ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน  
                    Importance and effects of science and technology development 
towards environment, ecosystem and natural resources, biodiversity and 
conservation, environmental pollution, natural resources and eco-environments 
management. 
 
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
                    หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดข้ันวิเคราะห์ สงัเคราะห์และ
ประเมินค่า การให้เหตุผลอย่างสมเหตสุมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการ
แก้ปัญหา มีการบูรณาการเครือ่งมอืคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
                    Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 
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evaluative thinking; rational for decision making, application of data and reason for 
problem solving process, integration of qualitative tools for decision making in daily 
life. 
 
 

 

       

     

    

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy  
                    ความส าคัญของข้อมลูสารสนเทศ การเข้าถึงแหลง่สารสนเทศได้เร็วและมี
ประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและ
สร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจ เชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศ  
                    Importance of information data, efficient access to information 
sources, considerate information assessment, creative information usage and 
management, ethical and legal application on information access and usage. 
 
GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Mathematics for Life   
                    หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ทีเ่กี่ยวข้องกับกจิกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม 
สัญญา และตราสารหนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออเิล็กทรอนิกสห์รอืโปรแกรมส าเรจ็รปูอย่างง่าย   
                    Mathematical principles and approach related to daily life, making 
legal contract and bond via electronic devices or basic instant program. 
 
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
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 Recreation for Quality of Life  
                    แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ  ขอบข่ายและประเภท
ของนันทนาการ  หลักการจัดและการออกแบบกจิกรรมนันทนาการ  นันทนาการกลางแจ้งและงาน
อดิเรก  นันทนาการกับการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของผู้น านันทนาการ                     
                    Concepts, theories, meaning and importance of recreation, the scope 
and type of recreation principles and activity design, outdoor recreation and hobby, 
recreation and quality of life of individuals and communities, the role of leader 
recreation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Life and Health  
                   การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการสง่เสรมิ การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู  
ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสขุภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรปูแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจ าวันได้ 
                   Health care in the dimension of health promotion, health prevention 
curative and rehabilitation in terms of life health factors on genders, ages, nutrition, 
health risk, including the application of health science in term of holistic in daily life 
 
EDP1101  ปรัชญาการศึกษา  3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  
                     ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่
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ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

  Philosophy, concepts and theories of education; Religions, economy, 
society and culture; Evolution of Thai education; Concepts and strategies of 
educational management to strengthen sustainable development; Creation of an 
educational vision; Application of philosophy, concepts and theories in education to 
develop educational institutions; Future trends of Thai education 

 
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Languages and Cultures  

  วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศส าหรบัครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีม่ีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกกบัการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษา
ที่เกิดจากปจัจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Speech communication for teachers; Principles, theories and 
techniques in Thai and foreign language usage focusing on listening, speaking, reading 
and writing skills; Thai and foreign languages for teachers; Relationship between 
language and society, and culture; Social structure and Thai culture; ASEAN 
community and the World society with their language usage; Language changes 
caused by social and cultural factors.  
 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
                  จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพ่ือเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน  

Basic psychology; Developmental psychology of human; Psychology of 
learning and educational psychology; Guidelines for the use of psychology to 
understanding and supporting learners’ learning to achieve their full potential; 
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Counseling psychology and guidance to advise learners for improving their quality of 
life 

 
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Ethics and Code of Ethics for Teachers  

    หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แนวทางปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึก
สาธารณะและการเสียสละต่อสงัคม ภาวะผู้น าทางวิชาการ ฝึกปฏิบัตกิารด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

    Good governance and honesty; Morality, ethics and code of ethics of 
teaching profession; Guideline for practices adherence to professional ethics; 
Reinforcement of thinking process of public awareness and social sacrifice; Academic 
leadership; Educational practice to develop community and society 

 
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

   หลักการและแนวคิดในการจัดท าหลกัสูตร การวิเคราะหห์ลักสูตร กระบวนการใน
การพัฒนาหลักสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร 

  Principles and concepts of curriculum development; Curriculum 
analysis; A process of curriculum development; Curriculum implementation; 
Guidelines for curriculum evaluation and applying results of the curriculum 
evaluation for curriculum revision 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  
                 หลักการ และแนวคิดในการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของไทยและต่างประเทศ 

 Principles and concepts of quality management in education; Guidelines for 
quality management in education; Learning activities and improving quality of learning 
management continuously, Process of quality evaluation; Analysis of quality assurance in Thai 
education and foreign education 
EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management  

หลักการและแนวคิดในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
                   Principles and concepts in writing a learning management plan; 
Guidelines for writing a learning management plan; Effective implementation of 
learning management plans into practice; Learning management and learning 
environment; Theories and instructional models for analytical thinking, creative 
thinking and problem solving; Integrated and inclusive education;  Classroom 
management to create learning atmosphere; Development of learning centers in 
schools 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information technology in Education  

 แนวคิด ทฤษฎีทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารส าหรับครู แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

 Concepts and theories in innovation and technology in education; 
Information technology and communication for teachers; Learning resources and 
learning networks; Application of computer programs in education; Analysis of 
problems caused by using innovation, technology and information; Design, 
development, application, evaluation and improvement of innovations; Innovation 
for learning 

 
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  

  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้ และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร สถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

   Principles and techniques in educational measurement and 
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evaluation; Development, application and analysis of learning measurement and 
evaluation tools; Performance assessment; Authentic assessment; Portfolio 
assessment; Formative and summative assessment; Usage of evaluation results for 
improving learning management and revising a curriculum; related basic statistics 

 
EDP4101 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  

  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติ
เพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย การด าเนินการวิจัย  การเขียน
รายงานการวิจัย 

  Educational research methodology; Theories and research design; Research 
process; Statistics for research; Classroom research; Usage of research process for problem 
solving; Research practice for improving learning management process; Research proposal; 
Research implementation; Writing a research report  
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  

ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นครู
วิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและในด้านเนื้ อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและ
เลือกใช้สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
                     Tasks and roles of teachers; Characteristics and professional standards; 
Being professional teachers; Knowledge management relating to teaching profession; 
teaching strategy, promotion of analytical thinking, synthesis Thinking and creative 
thinking; processes of seeking and choosing information; Laws related to teacher and 
teaching profession; Making progress in teaching profession, Development of teaching 
profession, Development of learners’ potential 
 
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development 

Activities 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
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ผู้เรียน และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน ฝึกปฏิบัติใน
ฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

Personality development and skills for teaching scouts, junior red cross 
and learner development activities; Significance of scouts, red cross and learner 
development activity teachers; Activities for promoting students to know themselves; 
Development of discipline, leadership and followership; Activities for promoting 
public awareness; Practices as a participant and a teacher  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
 Creativity for teacher  

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยทีส่่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรบัครูในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกจิกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

    Concepts, theories and process of creative thinking process; 
Factors affecting creative thinking; Learning management for promoting creative 
thinking; Techniques and skills for teachers in promoting creative thinking; Arranging 
atmosphere and activities for developing creative thinking 

 

EDP4203  จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ
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บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  กลไกในการปรับตัว  การ
ป้องกันและการปรับพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา 

    Introduction to personality; Personality theories; Factors influencing 
personality; Personality measurement and development; Adjustment; Adjustment 
mechanism; Prevention and modification of problem behaviors 

 
EDP4204 จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification  
 ความรู้พื้นฐานในการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิด เทคนิคและวิธีการ
ปรับพฤติกรรม วิธีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเข้าใจสาเหตุของ
พฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในการ
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   Introduction to behavior modification; Learning theory; Concepts, 
techniques and approaches for behavior modification; Methods of behavior 
observation and recording; behavior analysis to understand cause of behaviors; 
Application of behavior modification to reduce undesired behaviors and encourage 
desirable behaviors 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก 3(2-2-5) 
 Child Psychology  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาของวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนปลาย  บุคลิกภาพ  การเล่นและการเรียนรู้ตามวัย ปัญหา
ทางอารมณ์และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวิธีการแก้ปัญหา 
                     Introduction to child psychology; Physical, emotional, social and 
intellectual development of early childhood up to late childhood; Personality; 
Playing and learning by age; Children’s emotional and behavioral problems and ways 
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to solve the problems 
 

 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Adolescent Psychology  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาของวัยรุ่น เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่น ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทาง
พฤติกรรมของวัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหา 

 Introduction to adolescent psychology; Physical, emotional, social 
and intellectual development of adolescent; Identity; Social environment of 
adolescent; Adolescent’s emotional and behavioral problems and ways to solve the 
problems  

 
EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 Creative Psychology of learning  

 จิตวิทยากับการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจ าและการลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว 
ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

 Psychology and learning; Development of learners; learning theories; 
Individual differences with learning; Transfer of learning; Remembering and 
forgetfulness; Personality and adjustment; Factors influencing learning achievement; 
Motivation to learn; Arrangement of environment for learning 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  
                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการต่างๆ ของ
การแนะแนว เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว กระบวนการและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ใหค้ าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 
                    Introduction to guidance; Types of guidance; Guidance services; Tools 
and techniques to collect data for guidance; Processes and techniques of counseling; 
Characteristics and code of ethics for counselor; guidance services in schools 
 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 3(2-2-5) 
 Developing Higher- order Thinking Skills  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด และความคิดระดับสูง ทฤษฎีและรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นกลยุทธ์ความคิดระดับสูง ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การสอน
ความคิดระดับสูง การบูรณาการทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน 

Introduction to thinking and higher-order thinking; Theories and 
instructional models focusing on higher-order thinking strategies; Critical thinking and 
its development; Creative thinking and its development; Problem-solving process; 
Higher-order thinking teaching strategies; Integrating higher-order thinking skills for 
teaching 

 
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  

หลักการทางสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการศึกษาด้วยสถิติ
บรรยายและสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล 
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณและน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

Principles of basic statistics; Quantitative data analysis with descriptive 
statistics and reference statistic; Qualitative data analysis; Data collection; Data 
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analysis and interpretation; Practice of using software packages to calculate and 
present  results of data analysis for educational research 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4211 การสอนเพศศึกษา 3(2-2-5) 
 Teaching Sex Education  

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียน
เพศศึกษา เพศวิถีและพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพ
ระหว่างเพศและทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคม วัฒนธรรม และ
ประเพณีที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ 

Meaning and scopes of sex education; Importance and need of sex 
education; Sexuality and human development; Attitudes and values related to sex; 
Relationship between gender and personal skills; Sexual behaviors; Sexual health; 
Society, culture and tradition influencing sexuality; sexuality rights and freedom 

 
EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Graphic Design for Education  

พื้นฐานในการออกแบบกราฟิก ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ การสื่อความหมาย
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิก กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก การใช้
กราฟิกเพื่อการศึกษา การประเมินผลการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ 

Fundamental elements of graphic designs; Knowledge on art 
components; Communication and uses of computer programs to create graphics; 
Graphic production processes; Uses of graphics for education; Systematic evaluation 
of graphic designs 
 

EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Message Design for Education  

     หลักการเขียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผา่นสื่อในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ 
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การออกแบบ และการประยุกต์ใช้สื่อ หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา และงานวิจัยเพื่อการออกแบบสื่อ 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะ 

     Principles of writing; Language use for communication through 
various forms of media, Analysis, design and application of media; Principles, theories 
of psychology and research for media design; tool application for developing and 
creating educational innovations according to specific attributes 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Instruction  
                       หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การทดลองใช้และการ
ประเมินสื่อ การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการศึกษา 
การจัดท าโครงงานผลิตสื่อเพือ่การศึกษา 
                        Principles and theories of designing, Developing, Testing 
and evaluating media; Study of computer programs applicable in educational media 
development; Educational media production project 
 
EDP4301 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
 Practicum 1  

สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรยีน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ฝึกการเตรียม การสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการ
สอนผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

Observing a school’ s general environment, school administration, 
teachers’  tasks, behaviors and characteristics of teachers, learners Administration 
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school administrators, media, learning resources and environment for learning, nature 
of students’  learning; Study and observe learning activity management; Practice in 
preparation, creation and use of learning materials; Classroom management; 
Instructional practice in a virtual classroom to prepare to become a professional 
teacher 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP4302 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
 Practicum 2  

     สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผูเ้รียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร 
และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝกึปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ในแตล่ะระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝกึปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน สงัเกตการสอนของเพือ่น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
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และจัดท ารายงานที่แสดงการคิด การพฒันางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 
     Observing development and nature of learners, academic affairs 

administration, curriculum and relationship between a school and community, Micro 
teaching practice, Practice in writing learning management plan and designing 
learning activities and measurement and evaluation in accordance with learning 
objectives at each level of education and major; Practice in teaching, recording and 
reporting results of learning management; Observing peers’ teaching; Gathering, 
analyzing and writing a report to present his/her thought, task improvement and 
evaluation of his/her own learning 
  
EDP5301 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0) 
 Internship 1  

     การปฏิบัติการสอนและปฏิบัตงิานในหน้าที่ครทูุกด้านเพื่อปลกูฝงัจิตส านึกความ
เป็นครู การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครมูืออาชีพ การน าเสนอ
ผลการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

     Teaching practice, tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom management; Planning and 
implementing a project for encouraging and developing learners; measurement and 
evaluation to better quality of learning management as a professional teacher; 
Presentation of a classroom research proposal; writing a report of the internship 
exerience 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP5302 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0) 
 Internship 2  

       การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความ
เป็นครู การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเส นอ
ผลการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

       Teaching practice, tasks and responsibilities in teaching 
profession in order to cultivate the teacher mind; classroom management; Planning 
and implementing a project for encouraging and developing learners; measurement 
and evaluation to better quality of learning management as a professional teacher; 
Presentation of the classroom research report; writing a report of the internship 
experience 

 
MAP1401 หลักการคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Principles of  Mathematics  

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตรเ์ชิงคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธี
พิสูจน์ เซตเบื้องต้น ความสมัพันธ์และฟงัก์ชัน และจ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 

Nature and structure of mathematics; mathematical logic; proof 
methodology;  introduction to set; relations and functions ; introduction to complex 
number 
   
MAP1402 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematics I  
                       ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึง่ตัวแปรและการ
ประยุกต์  การหาปริพันธ์ ปรพิันธ์จ ากัดเขต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ปริพันธ์ 

   limits and continuity of function of one variable; differentiation 
and its applications ; integration ; applications of integration ; improper integral; 
Applications of Integration 

 
MAP1403 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Mathematics II  

   ล าดับและอนุกรม ปริภูมเิวกเตอร์ 3 มิติ อนุพันธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
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แปรการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟงัก์ชันเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม และสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญเบื้องต้น 

   Sequence and series ; three-dimensional space ; derivatives and 
integrals of several variables ; polar coordinate system ; introduction of differential 
equation 

 
รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
MAP1404 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 Set Theory  

  ทฤษฎีเซตตามสัจพจน์ของแซร์เมโล จ านวนเชิงอันดับที่ จ านวนเชิงการนับสจัพจน์
ของการเลือกและรูปแบบอื่นๆ ที่สมมลูกัน รากฐานของระบบจ านวนจริง 

  Zermelo set theory ; ordinal number ; axiom of choice and other 
forms of equivalence; foundation of real number system 
 
MAP1405 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
 Number Theory  

           จ านวนเฉพาะ การหารลงตัว ตัวคูณร่วมน้อย ตัวหารร่วมมาก สมการไดโอแฟนไทน์ 
คอนกรูเอนซ์ฟงัก์ชันออยเลอร์ ทฤษฎีเศษเหลือ เศษส่วนย่อย 
                     Prime number; exact division; Least Common Multiple (L.C.M.) and 
Greatest Common Divisor (G.C.D).; diophantine equation; congruence; Euler’s 
function; remainder theory ; partial fraction 
MAP1406 เรขาคณิตในระบบยุคลิค 3(3-0-6) 
 Euclidean Geometry  

          สมบัติของรปูเรขาคณิต  เส้นขนาน การสร้างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุม 
เส้นตรง วงกลม รูปสามเหลี่ยม รปูสี่เหลี่ยม และรปูหลายเหลี่ยม 
                    Properties of geometric figures; parallel lines; geometric constructions; 
theorems on angles, straight lines, circles, triangles, quadrilaterals and polygons 
 
MAP1407 ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Probability and  Statistics  

 ความน่าจะเป็น  แปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบไม่
ต่อเนื่อง  การแจกแจงแบบตอ่เนื่อง การสุ่มและการแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า  การทดสอบ
สอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะหถ์ดถอยและสหสมัพันธ์ 
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          Probability ,Random variables, probability distributions of random 
variables; Discrete Distributions ,Distribution continuous ,random sampling 
distributions, estimation, hypothesis testing. Variance Analysis Regression and 
correlation 

 
 

 
 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
MAP2401 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Linear Algebra  
                   เมทริกซ์ การด าเนินการของเมทรกิซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ตัวก าหนดและสมบัติ ค่า
ล าดับช้ัน เมทริกซ์ผกผัน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น มูลฐาน ค่าเจาะจง ผลคูณภายในรูปแบบ
ก าลังสอง การประยุกต์ของพีชคณิตเชิงเส้นสูป่ัญหาจริง 
                   Matrix and operations; linear equation system; matrix inverse; vector 
space; linear transformation; eigenvalue definition and property; application of linear 
algebra to real life 

 
MAP2402 การสบืค้นทางการศึกษาคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Inquiring in Mathematics Education  

   การวิเคราะห์แหล่งความรู้ต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร์หรอืการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง สือ่ นวัตกรรมต่างๆ และวิธีการน าเสนอความรูเ้หล่าน้ัน 

   Analysis of sources of mathematics knowledge or the sources of 
learning and teaching mathematics; research about media and innovation in 
mathematics; the presentation of such knowledge 
   
 MAP2403 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra  

 กรุป กรปุการเรียงสับเปลี่ยน ทฤษฎีสมสัณฐาน รงิ ฟีลด์ และอินทกิรลัโดเมนเบื่อง
ต้น การประยุกต ์

 Groups, Permutation groups, Isomorphism theorems; Introduction to 
rings, fields and integral domains; Applications 
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MAP2404 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Applied Mathematics  

  การวิจัยด าเนินงาน ก าหนดการเชิงเส้นเบือ้งต้น ทฤษฎีปัญหาคู่ควบ การวิเคราะห์
ความไว โปรแกรมพลวัตรและทฤษฎีเกมส์ 

  Operation research; basic linear algebra; linear programming; duality; 
sensitive analysis; dynamic programming; game theory 

 
 
 
 
 
 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
MAP2405 สมการเชิงอนพุันธ์สามญั 3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations   

 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามญัเชิงเส้นอันดับ n สมการเอก
พันธ์ุที่มีสัมประสทิธ์ิเป็นตัวคงที่ สมการเชิงอนพุันธ์สามญัไม่เอกพันธ์ุที่มสีัมประสิทธ์เป็นตัวคงที่   ผล
การแปลงลาปลาซ 

Introduction to differential equations; first-order differential equation; 
n-order differential equation; homogeneous linear equations with constant 
coefficients; Laplace Transforms 

 
   MAP2406 คณิตศาสตร์วิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
 Mathematics Analysis  
                 ระบบจ านวนจรงิ ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจรงิ ล าดับของจ านวนจริง ลมิิตและความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การอินทเิกรตแบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของ
ฟังก์ชัน 

       The real number system; topology on the real line; sequences of real 
numbers; limits and continuity; differentiation; Riemann integration; series of real 
numbers; sequences and series of functions 
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MAP2407 สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3) 
   Foundations in Mathematics I  
                   วิเคราะห์เนื้อหาสาระคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศึกษา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน พรอ้ม
ทั้งหาแนวทางแก้ไข และวิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 
                    Analyze the content of learning mathematics for elementary school; 
analysis of the misconception and the solutions; pedagogy and learning media on 
elementary school 
 
MAP3401 สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3) 
 Foundations in Mathematics II  
                วิเคราะห์เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน พร้อมทั้ง
หาแนวทางแก้ไข และวิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
                Analyze the content of learning mathematics for secondary school; 
analysis of the misconception and the solutions; pedagogy and learning media on 
secondary school 

 
 
 

 
รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
MAP3402 เทคโนโลยีส าหรบัการสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Technology for Mathematics Teaching  

  โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต และโปรแกรมค านวณเชิงพีชคณิต การเขียนกราฟ 
การพิมพส์ญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และการประยกุต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางคณิตศาสตร์ในการ
สอน 
                      Dynamic geometry program and algebraic calculation program ; 
Plotting graph ; Typing mathematical symbols , and applying softwares of 
mathematical program for teaching  

 
MAP3403 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 English for Mathematics Teacher  

  โครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรบังานวิชาการทางคณิตศาสตร์และการศึกษา
คณิตศาสตร์ ศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาการทางคณิตศาสตร์ หลกัการและเทคนิคการอ่านการเขียนและ
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การน าเสนองานวิชาการทางคณิตศาสตรท์ี่เป็นภาษาอังกฤษ 
  The structure of English for academic mathematics; vocabulary for 

academic mathematics; techniques and principles for academic mathematics reading 
writing and presentation 
 
MAP3404 การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Constructing Learning  Mathematics Media   

           ความหมายของสื่อการเรียนการสอน การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์และสื่อประดิษฐ์ 

           The meaning of teaching media; construct and using teaching 
mathematics media, printed matter and innovation media 

 
MAP3405 สถิติส าหรับการวิจัยการศึกษา 3(3-0-6) 
 Statistics for Education Research  

สาระส าคัญเกี่ยวกับสถิติ ข้อมูล ตัวแปร มาตรการวัดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การเลือกใช้สถิตทิี่
เหมาะสมกับงานวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายของข้อมลูจากผล
การวิเคราะห ์

          Contents on statistics; data; variables; sampling and population 
randomization methods; educational statistics; parametric and non-parametric 
statistics; selection of statistical treatments for research, data analysis and data 
interpretation 

 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
MAP3406 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
 Mathematics Curriculum Development  

หลักสูตรและสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในอดีตและปัจจุบัน โครงสร้าง
และรายละเอียดของหลักสูตร หลกัสูตรคณิตศาสตร์ในต่างประเทศ แนวทางการพฒันาหลักสูตร และ
แนวโน้มของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในอนาคต 
                    Curriculum and learning mathematics conditions in the past and 
present; structure of curriculum; mathematics curriculum in abroad; trends in 
curriculum development 
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MAP4401 การพิจารณาวิจัยการศึกษาคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Research Review in Mathematics Education  

มโนทัศน์เกี่ยวกบัการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ การพจิารณา อภิปรายงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางคณิตศาสตร์ การศึกษาผลการวิจัยและน าไปใช้จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
                    Conceptions about mathematics education research; review, 
discussion of research involves mathematics education; study findings and apply to 
teaching mathematics 

 
   
MAP4402 โครงงานคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Mathematics Project  

หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน วิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์ วางแผนจัดท า
โครงงานคณิตศาสตร์ การฝึกปฏิบัติท าโครงงานคณิตศาสตรร์ะดับช้ันมัธยมศึกษา ตลอดจนศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนโครงงานและบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนโครงงาน 

Principles and methods in conducting mathematics projects; analyses 
of mathematics projects; mathematics project planning; conducting mathematics 
projects for secondary education level ; learning and teaching process of 
mathematics projects; roles of teachers and learners 
 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
MAP4403 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Development of Mathematical Skills  

and Processes 
 

หลักการ วิธีการและความส าคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะ
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และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลทักษะและกระบวนการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
                     Principles, methods and significance  of skills and processes in 
mathematics; skills and processes in mathematics both in Thai and foreign 
perspectives; learning and teaching management and the development of skills and 
processes in mathematics; measurement and evaluation of skills and processes; 
research involved skills and processes in mathematics 

 
MAP4404 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Action Research in Mathematics Classroom  

 กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตร์  การวางแผนและพัฒนาการท าวิจัยในช้ัน
เรียน วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การพฒันาแบบปฏิบัตกิาร  การมสี่วนร่วมและ
สะท้อนความคิดจากการท าวิจัยในช้ันเรียน   การเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน พร้อม
ทั้งการฝึกเขียนเค้าโครงการและลงมือปฏิบัตกิารท าวิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตร์   

Action research in mathematics classroom process; Data collection 
methods; data analysis; operational model development; participation and reflection 
from action research; writing an action research proposal and report; the actual 
practice of action research in mathematics classroom 

 
MAP4405 สัมมนาการศึกษาคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Seminar in Mathematics Education  

 อภิปรายเนื้อหาหรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางการศึกษาคณิตศาสตร์ จากวารสารและ
เอกสารทางวิชาการต่างๆ 

 Discuss contents or research about mathematics that are of current 
interests from journals and other academic sources 

 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
MAP4406 คณิตศาสตร์การเงิน 2(2-0-4) 
   Mathematics of Finance  

 ความรู้ทั่วไปของคณิตศาสตร์การเงิน ตัวแบบช่วงเวลาเดี่ยว พารามิเตอร์ชนิดไม่
ต่อเนื่องของรปูต้นไม้แบบทวินามและมาร์ตงิเกล การเคลื่อนที่แบบบาวน์เนียน สมการเชิงอนุพันธ์
แบบเฟ้นสุ่ม ตัวแบบแบล็ค-โชรล์ 
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 General concepts of financial mathematics; single period model; 
binomial tree and discrete parameter martigale; Brownian motion; stochastic 
differential equation; black-scholes model 
 
MAP4407 ทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Optimization  

 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน แคลคูลสัหลายตัวแปร วิธีค้นหาหนึ่งมิติ วิธีเกรเดียนต์ วิธี
นิวตัน วิธีทิศทางสังยุค วิธีกึ่งนิวตัน การหาค่าที่เหมาะสมทีส่ดุคอนเวกซ์ 

 Basic linear algebra; multivariable calculus; one-dimensional search 
method; gradient method; Newton’s method; conjugate method; Guasi-Newton 
methods; Convex optimization 
 
MAP4408 การพสิูจน์ทางคณิตศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 Mathematical Proof  

 หลักมลูฐานของโครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ การพิสจูน์เชิงคณิตศาสตร์ 
การใช้บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบทและข้อสมมุติในการให้เหตุผล การพสิูจน์แบบต่างๆ 

 Fundamentals of mathematical structures; logic; mathematical 
proofs; application of definitions, axioms, theorems and assumptions to reasoning; 
others mathematical proof 

 
MAP4409 ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 History of Mathematics  

การแนะน าความเป็นมาของแนวคิดทางคณิตศาสตรท์ี่ส าคัญ วิวัฒนาการทางด้าน
จ านวน และ การด าเนินการ วิวัฒนาการทางเรขาคณิต  วิวัฒนาการของพีชคณิตนามธรรม 
วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน การเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการกวดขันในคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 
๖๐๐ ปีก่อนศักราช 

Introduction to the development of major mathematical concepts; 
evolution of number and operation; evolution of geometry; evolution of abstract 
algebra; evolution of function concepts; changes in the concept of rigor in 
mathematics from 600 B.C. 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
MAP4410 ทฤษฎีกราฟ 2(2-0-4) 
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 Graph Theory  
กราฟและกราฟย่อย ต้นไม้ ข่ายงาน การจับคู่ ทางเดินและระยะทาง กราฟระนาบ 

การระบายส ี
         Graphs and subgraphs, trees, networks, matching, paths and distance, 

planar graphs, coloring 
 

MAP4411 การจัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Mathematics Camp Activities  

         รูปแบบ วิธีการและกระบวนการการจัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
         Models, methods and procedures of mathematics camp arrangements 

 
MAP4412 การคิดเชิงคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Mathematical Thinking  

  รูปแบบการคิด ประเภทการคิด การสร้างสื่อการเรียนรูเ้พือ่พัฒนาความคิดเชิง
คณิตศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงการคิดกับวิชาคณิตศาสตร ์

  Styles of thinking; types of thinking; the development of learning 
materials that promote thinking; thinking skills development; the connection of 
thinking and mathematics 
 
PMA3601 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Measurement and Assessment  

Learning Mathematics 
 

 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
การหาคุณภาพเครือ่งมอืแต่ละประเภท การประเมินตามสภาพจรงิ เทคนิคในการวัดพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพิสัย จิตพสิัยและทักษะพสิัย 

 Design and construction of measurement and evaluation tools for 
learning mathematics; verifying the quality of such tools; authentic assessment; the 
construction of achievement tests in three domains: cognitive, affective and 
psychomotor 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
PMA3602 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Mathematics Learning Management  

การจัดประสบการการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จิตวิทยา เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

 The experience of learning mathematics in primary and secondary 
education; psychology, techniques and methods of teaching mathematics. The 
development of learning materials and to measure and assessment mathematics 
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ภาคผนวก ข
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

1. หลักสูตรนี้ไดร้ับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอุดมศึกษาเมื่อวันที่....เดือน... พ.ศ....... 
2. สภาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการปรบัปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม ครั้งที่... 

เมื่อวันที่..... 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กบันักศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 
4. เหตผุลในการปรับปรงุแก้ไข 

1) เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาวะปัจจบุัน 
3) เพื่อพฒันาศักยภาพของบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 

i. โดยมีแนวทางในการปรบัปรุง ดังนี ้
ii. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลกัสูตร 
iii. เปลี่ยนรหัสวิชา  
iv. รายวิชาที่ปรบัออก 
v. รายวิชาที่ปรบัเพิม่  
vi. รายวิชาที่ย้ายกลุ่มวิชา 
vii. ปรับเปลี่ยนรหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต และเนื้อหารายวิชา 

5. สาระในการปรับปรงุแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลกัสูตร หมวดวิชาเฉพาะ  

5.1.1 กลุ่มวิชาเอกเดิม 78 หน่วยกิต เปลี่ยนเป็น 79 หน่วยกิต 
5.2 เปลี่ยนรหสัวิชา (แยกตามหมวดวิชา) 

5.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

GEL1001 
การใช้ภาษาไทย  
Thai Usage 

3(3-0-6) GEL0101 
การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) 

GEL1002 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น  

3(3-0-6) GEL0102 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น 

3(3-0-6) 
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English for 
Communication and 
Information Retrieval 

English for 
Communication and 
Information Retrieval 

GEL1003 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน  
English for 
Communication and 
Study Skills 

3(3-0-6) GEL0103 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน 
English for 
Communication and 
Study Skills 

3(3-0-6) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

GEL2001 
ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) GEL0201 
ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 

GEL2002 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) GEL0202 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 

GEH1001 
สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetics 
Appreciation 

3(3-0-6) GEH0101 
สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic 
Appreciation 

3(3-0-6) 

GEH1002 
สังคมไทยในบรบิทโลก 
Thai Society in 
Global Context 

3(3-0-6) GEH0102 
สังคมไทยในบรบิทโลก  
Thai Society in 
Global Context 

3(3-0-6) 

GEH2001 
การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) GEH0201 
การพัฒนาตน  
Self Development 

3(3-0-6) 

GEH2002 
ความจริงของชีวิต 
Philosophy of Life 

3(3-0-6) GEH0202 
ความจริงของชีวิต 
 Truth of Life 

3(3-0-6) 

GES1001 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการ
เรียนรู ้
Technology for 
Communication and 
Learning 

3(3-0-6) GES0101 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการ
เรียนรู้ Information 
Technology for 
Communication and 
Learning 

3(3-0-6) 
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GES1002 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3(3-0-6) GES0102 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3(3-0-6) 

GES2001 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science, Technology 
and Environment 

3(3-0-6) GES0201 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม  
Science and 
Technology for 
Environment 

3(3-0-6) 

   

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

GES2002 
การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and 
Decision Making 

3(3-0-6) GES0202 
การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and 
Decision Making 

3(3-0-6) 

 

5.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

EDU1101 
หลักการศึกษา 
Principles of 
Education 

3(2-2-5) EDP1101 
ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of 
Education 

3(2-2-5) 

EDU3101 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู
Communicative 
Languages for 
Teachers 

3(2-2-5) EDP1102 
ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and 
Cultures 

3(2-2-5) 
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EDU1103 
จิตวิทยาส าหรบัคร ู
Psychology for 
Teachers 

3(2-2-5) EDP1103 
จิตวิทยาส าหรบั
ครูPsychology for 
Teachers 

3(2-2-5) 

EDU2102 

หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ้
Curriculum and 
Learning 
Management 

3(2-2-5) EDP2102 
การพัฒนาหลักสูตร   
Curriculum 
Development 

3(2-2-5) 

EDU2103 

การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน 
Classroom 
Management 

3(2-2-5) EDP3101 

การจัดการเรียนรู้
และการจัดการช้ัน
เรียน   
Learning 
management and 
classroom 
management 

3(2-2-5) 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

EDU2104 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and 
Information Technology 
in Education 

3(2-2-5) EDP3102 

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
Innovation and 
Information 
Technology in 
Education 

3(2-2-5) 
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EDU2101 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา   
Educational 
Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5) EDP3103 

การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
Educational 
Measurement and 
Evaluation 
 

3(2-2-5) 

EDU3102 

การวิจัยเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ Research for 
Learning Development   3(2-2-5) EDP4101 

การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้
Research for 
Learning 
Development 

3(2-2-5) 

EDU1102 
ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional 
Teachers 

3(2-2-5) EDP4102 
ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional 
Teachers 

3(2-2-5) 

ESS4301 
การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 1  
Practicum 1 1(0-60-0) EDP4301 

การฝกึปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน 1  
Practicum 1 

1(0-60-0) 

ESS4302 
การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 2  
Practicum 2 1(0-60-0) EDP4302 

การฝกึปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

ESS5301 
การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1  
Internship 1 

5(0-300-0
) 

EDP5301 
การปฏิบัตกิารสอน
ในสถานศึกษา 1     
Internship 1 

6  
(0-360-0) 

 
 

   
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ESS5302 
การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 
Internship 2 

5  
(0-300-0) 

EDP5302 
การปฏิบัตกิารสอน
ในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6  
(0-360-0) 

MAT1202 
ทฤษฎีเซต 
Set Theory 

3(3-0-6) MAP1404 
ทฤษฎีเซต 
Set Theory 

3(3-0-6) 
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MAT2203 
ทฤษฏีจ านวน 
Number Theory 

3(3-0-6) MAP1405 
ทฤษฏีจ านวน 
Number Theory 

3(3-0-6) 

MAT2303 
พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) MAP2403 
พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) 

EDM3201 

การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์
Measurement and 
Evaluation 
Mathematics 
Learning 

3(2-2-5) PMA3601 

การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์
Measurement and 
Assessment 
Mathematics 
Learning 

3(2-2-5) 

EDM3202 

การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 
Curriculum 
Development for 
Mathematics 

3(2-2-5) MAP3406 

การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 
Mathematics 
Curriculum 
Development 

3(2-2-5) 

EDM3203 

การพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
Development of Skill 
and Process 
Mathematics 

2(1-2-3) MAP4403 

การพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
Development of 
Mathematical 
Skills and 
Processes 

2(1-2-3) 

EDM4201 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียนคณิตศาสตร ์
Action Research in 
Mathematics 
Classroom 
 

2(1-2-3) MAP4404 

การวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียนคณิตศาสตร ์
Action Research 
in Mathematics 
Classroom 

3(2-2-5) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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MED3503 
โครงงานคณิตศาสตร ์
Mathematics Project 2(1-2-3) MAP4402 

โครงงานคณิตศาสตร ์
Mathematics 
Project 

2(1-2-3) 

MED3507 

การจัดกจิกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 
Mathematics Camp 
Activities 

2(1-2-3) MAP4411 

การจัดกจิกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 
Mathematics 
Camp Activities 

2(1-2-3) 

MED3508 
การคิดเชิงคณิตศาสตร ์
Thinking 
Mathematically 

2(1-2-3) MAP4412 

การคิดเชิง
คณิตศาสตร์ 
Mathematical 
Thinking  

2(1-2-3) 

 

 5.3 รายวิชาที่ปรับออก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

ESS3301 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

Preparation for Field Experience in Teaching Profession  
1(0-60-0) 

MAT2302 
คณิตศาสตร์ดิสครีต  

Discrete Mathematics 
3(3-0-6) 

MAT3407 
ตัวแบบทางคณิตศาสตร ์

Mathematics Modeling 
3(3-0-6) 

MED1401 หลักการคณิตศาสตร์ส าหรับครู  
Mathematics Principle for Teacher 

3(3-0-6) 

MED1404 ระบบจ านวนส าหรับครู  
Number System for Teacher 

3(3-0-6) 

MED3403 สถิติเพื่อการวิจัย 
Statistics for Research 

3(3-0-6) 

MED3502 
คณิตศาสตร์เพื่อความช านาญเฉพาะด้าน  

Mathematics for Specific Skills 
3(2-2-5) 
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MED3504 
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์  

Special Topics in Mathematics 
2(1-2-3) 

MED3505 
การสร้างการเรียนรู้สื่อคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา  

Creating Elementary Mathematics Materials 
2(1-2-3) 

MED3506 
การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา  

Creating Secondary Mathematics Materials 
2(1-2-3) 

MED3509 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Life 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

MED4402 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร์ 2 
English of Mathematics Teacher II 

3(3-0-6) 

  

 5.4 รายวิชาที่ปรับเพิ่ม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

GEL2203 
ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  

ASEAN Languages              
3(3-0-6) 

GEL2204 
ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 

Thai for Careers  
3(3-0-6) 

GEH0203 
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Life in Multicultural Society 
3(3-0-6) 

GEH0204 
ความเป็นพลเมอืง 

Civil Education 
3(3-0-6) 

GEH0205 
ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์  

Life  Skills for The Absolute Human 
3(3-0-6) 
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GEH0206 
การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย   

Life Skill Development for Undergraduate Student 
3(3-0-6) 

GES2203 
ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

Information Literacy 
3(3-0-6) 

GES2204 
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 

Mathematics for Life 
3(3-0-6) 

GES2205 
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

Recreation for Quality of Life 
3(3-0-6) 

GES2206 
ชีวิตและสุขภาพ 

Life and Health 
3(3-0-6) 

EDP2101 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู  

Morals and Ethics for Professional Teachers 
3(2-2-5) 

EDP2103 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

Quality Assurance in Education 
3(2-2-5) 

EDP4201 
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities 
3(2-2-5) 

EDP4202 
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู

Creativity for Teachers 
3(2-2-5) 

EDP4203 
จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 

Psychology of Personality and Adjustment 
3(2-2-5) 

EDP4204 
จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 

Psychology of Behavior Modification 
3(2-2-5) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
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EDP4205 
จิตวิทยาเด็ก  

Child Psychology 
3(2-2-5) 

EDP4206 
จิตวิทยาวัยรุ่น  

Adolescent Psychology 
3(2-2-5) 

EDP4207 
จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้  

Creative Psychology of Learning  
3(2-2-5) 

EDP4208 
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  

Guidance and Counseling 
3(2-2-5) 

EDP4209 
การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 

Developing Higher- order Thinking Skills 
3(2-2-5) 

EDP4210 
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 

Introduction to Statistics in Education 
3(2-2-5) 

EDP4211 
การสอนเพศศึกษา  

Teaching of Sex Education  
3(2-2-5) 

EDP4212 
การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 

Graphic Design for Education 
3(2-2-5) 

EDP4213 
การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 

Message Design for Education 
3(2-2-5) 

EDP4214 
สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

Computer for Instruction 
3(2-2-5) 

MAP2404 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

Applied Mathematics 
3(3-0-6) 
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MAP2406 
คณิตศาสตร์วิเคราะห์  

Mathematics Analysis 
3(3-0-6) 

MAP2407 
สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 1  

Foundations in Mathematics I 
2(1-2-3) 

MAP3401 
สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 2  

Foundations in Mathematics II 
2(1-2-3) 

MAP3404 
การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Constructing Learning Mathematics Media 
3(2-2-5) 

MAP4401 
การพิจารณาวิจัยการศึกษาคณิตศาสตร์  

Research Review in Mathematics Education 
2(1-2-3) 

MAP4406 
คณิตศาสตร์การเงิน  

Mathematics of Finance 
2(2-0-4) 

MAP4407 
ทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเบื้องต้น  

Introduction to Optimization 
2(2-0-4) 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

 

น(บ-ป-อ) 

MAP4408 
การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์  

Mathematical Proof 

 

2(2-0-4) 

 

5.5 รายวิชาที่ปรับย้ายกลุ่ม 

เดิมอยู่กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะศาสตร ์ ปรับย้ายไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
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EDM3202 

การพัฒนาหลักสูตร

คณิตศาสตร์ 

Curriculum 

Development for 

Mathematics 

3(2-2-5) MAP3406 

การพัฒนาหลักสูตร

คณิตศาสตร์ 

Mathematics 

Curriculum 

Development 

3(2-2-5) 

EDM3203 

การพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

Development of Skill 

and Process 

Mathematics 

2(1-2-3) MAP4403 

การพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 

Development of 

Mathematical Skills 

and Processes 

2(1-2-3) 

EDM4201 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียนคณิตศาสตร ์

Action Research in 

Mathematics 

Classroom 

2(1-2-3) MAP4404 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ัน

เรียนคณิตศาสตร ์

Action Research in 

Mathematics 

Classroom 

3(2-2-5) 

เดิมอยู่กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะศาสตร ์ ปรับย้ายไปกลุ่มวิชาการสอนคณิตศาสตร ์

EDM3201 

การวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

Measurement and 

Evaluation Learning 

Mathematics 

 

3(2-2-5) PMA3601 

การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้คณิตศาสตร ์

Measurement and 

Assessment Learning 

Mathematics 

3(2-2-5) 

เดิมอยู่กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ ปรับย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก 

MAT3303 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) MAP4410 ทฤษฎีกราฟ 2(2-0-4) 
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Graph Theory Graph Theory 

เดิมอยู่กลุ่มวิชาเลือก ปรับย้ายไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

MED3503 
โครงงานคณิตศาสตร ์

Mathematics Project 
2(1-2-3) MAP4402 

โครงงานคณิตศาสตร ์

Mathematics Project 
2(1-2-3) 
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 5.6 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และเน้ือหารายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.2560 
EDU1101 หลักการศึกษา                                                 3(2-2-5)                                 
 Principles of Education 
หลักการ ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาการศึกษาพเิศษ
และการศึกษาแบบเรียนรวม  การบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 
 

EDP1101  ปรัชญาการศึกษา                3(2-2-5) 
  Philosophy of Education 
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพือ่
เสริมสร้างการพฒันาที่ยัง่ยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การประยกุต์ใช้
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษา แนวโน้มการศึกษา
ไทยในอนาคต 

EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู                          3(2-2-5) 
 Communicative Languages for Teachers 
      วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย
และ ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อ
การสือ่ความหมายในการเรียนการสอน การน าเสนอทางวิชาการและงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

EDP1102  ภาษาและวัฒนธรรม            3(2-2-5) 
  Languages and Cultures 
            วาทวิทยาส าหรับครู หลกัการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศส าหรบัครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มตี่อสังคมและวัฒนธรรม 
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและของโลกกับการใช้ภาษา 
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสงัคมและวัฒนธรรม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.2560 
EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัครู                                          3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
 จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและ
ให้ค าปรึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสมัพันธ์ใน
องค์กร ธรรมชาติของผูเ้รียน การสง่เสรมิและช่วยเหลอืผูเ้รียนแต่ละช่วงวัยให้เรียนรู้
และพัฒนาตามศักยภาพ การปรับพฤติกรรมผู้เรียน 
 

EDP1103  จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
                        จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
เพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                           
3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management 
 ทฤษฎีหลักสูตร  การพฒันาหลักสูตร  ปัญหาและแนวโนม้ในการพัฒนา
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงช้ัน  การออกแบบและพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รปูแบบการเรียนรู้และการ

EDP2102  การพัฒนาหลักสูตร                                          3( 2-2-5)
  Curriculum Development 
                        หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร 
กระบวนการในจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
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พัฒนารปูแบบการเรียนการสอน  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
การบรูณาการการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม   
 
 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.2560 
EDU2103 การบริหารจัดการในหอ้งเรียน                               3(2-2-5) 
 Classroom  Management 
 ทฤษฎีและหลกัการบรหิารจัดการ  การบริหารจัดการช้ันเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนรู้  วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์
และการสื่อสารในห้องเรียน  การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝึกอาชีพ 
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้รียน  การใช้นวัตกรรมและการจัดระบบ

EDP3101  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน       3(2-2-5) 
  Learning Management and Classroom Management 
 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนวทางการน า
แผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรูแ้ละสิง่แวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
การแก้ปญัหา การบรูณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจดัการช้ันเรียนเพื่อส่งเสริม
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สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการช้ันเรียน 
 

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพฒันาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 

 EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5)  
 Innovation and Information Technology in Education 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สง่เสรมิการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหลง่การเรียนรู้
และเครอืข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเ่กีย่วข้องกับการศึกษา การ
วิเคราะหป์ัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ 
การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรบัปรุงนวัตกรรม นวัตกรรมแหง่การ
เรียนรู ้
 

EDP3102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology in Education 
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ 
การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการ
เรียนรู้ 
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EDU2101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา                       3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
      ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การ
สร้าง การใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  การ
ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง  การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรงุการจัดการ
เรียนรู้และหลกัสูตร 
 

EDP3103  การวัดและประเมินผลการศึกษา          3(2-2-5) 
Educational Measurement and Evaluation 

ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้ และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ 
การประเมินตามสภาพจรงิ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อย
และแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้                               
3(2-2-5)  
 Research for Learning Development 
 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิตเิพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปญัหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนนิการวิจัย  เขียนรายงาน
การวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 
 

EDP4101  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้          3(2-2-5) 
Research for Learning Development 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติ
เพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึก
ปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
เสนอโครงการเพื่อท าวิจัย ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และ เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
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EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ                                               
3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers 
       ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะ  ทัศนคติ  ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิชาชีพ  การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างานเป็นทมี 
เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา การศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน 

EDP4102     ความเป็นครูวิชาชีพ     3(2-2-5) 
          Being Professional Teachers 
                     ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลกัษณะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ ความเป็นครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้าน
เนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้สารสนเทศ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนือ่ง การพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีน 
 

MAT1201   หลักมูลฐานคณิตศาสตร์                                          
3(3-0-6) 

MAP1401     หลักการคณิตศาสตร์                                         3(3-0-6)                            
                  Principles of  Mathematics           
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                Fundamental of Mathematics 
                ตรรกศาสตร์สญัลกัษณ์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบจ านวน
จริง เน้นการใช้เหตุผลและการพิสจูน ์
 

                  ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 
ระเบียบวิธีพิสูจน์ เซตเบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และจ านวนเชิงซ้อนเบื้องตน้ 

MED1402   แคลคูลัสส าหรับครู 1                                               
3(3-0-6) 
               Calculus  for Teacher I 
               เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชัน 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการการประยุกต์ การหาปริพันธ์ ปรพิันธ์จ ากัด
เขต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ 
การเช่ือมโยงเนื้อหากบัหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

MAP1402    คณิตศาสตร์ 1                                                 3(3-0-6) 
                 Mathematics I 
                  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร
และการประยุกต์  การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
การประยุกตป์ริพันธ์ 
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MED1403   แคลคูลัสส าหรับครู 2                                        
3(3-0-6) 
                Calculus  for Teacher II 
                ล าดับและอนุกรม ปริภูมเิวกเตอร์ 3 มิติ อนุพันธ์และปรพิันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงข้ัว สมการ
อิงตัวแปรเสริม สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ใน

MAP1403    คณิตศาสตร์ 2                                                 3(3-0-6) 
                 Mathematics II 
                 ล าดับและอนุกรม ปริภูมิเวกเตอร์ 3 มิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปรการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงข้ัว สมการอิงตัว
แปรเสริม และสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น 
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การค านวณ การเช่ือมโยงเนื้อหากบัหลักสูตรคณิตศาสตรร์ะดับช้ันมัธยมศึกษา 
 
MAT1202    ทฤษฎีเซต                                                     3(3-0-6) 
                 Set Theory 
                 ทฤษฎีเซตตามสัจพจน์ของแซร์เมโล จ านวนเชิงอันดับที่ จ านวนเชิงการ
นับสจัพจน์ของการเลือกและรปูแบบอื่นๆ ทีส่มมูลกัน รากฐานของระบบจ านวนจรงิ 

MAP1404    ทฤษฎีเซต                                                     3(3-0-6) 
                 Set Theory 
                 ทฤษฎีเซตตามสัจพจน์ของแซร์เมโล จ านวนเชิงอันดับที่ จ านวนเชิงการ
นับสจัพจน์ของการเลือกและรปูแบบอื่นๆ ทีส่มมลูกัน รากฐานของระบบจ านวนจรงิ 
 

MAT2203    ทฤษฎีจ านวน                                                 3(3-0-6) 
                 Number Theory         
                 จ านวนเฉพาะ การหารลงตัว ตัวคูณร่วมน้อย ตัวหารร่วมมาก สมการ
ไดโอแฟนไทน์ คอนกรูเอนซ์ฟังก์ชันออยเลอร์ ทฤษฎีเศษเหลือ เศษส่วนย่อย 
 

MAP1405    ทฤษฎีจ านวน                                                 3(3-0-6) 
                 Number Theory         
                 จ านวนเฉพาะ การหารลงตัว ตัวคูณร่วมน้อย ตัวหารร่วมมาก สมการ
ไดโอแฟนไทน์ คอนกรูเอนซ์ฟังก์ชันออยเลอร์ ทฤษฎีเศษเหลือ เศษส่วนย่อย 

MED2402   เรขาคณิตส าหรับครูคณิตศาสตร์                            
3(3-0-6) 
                Geometry for Mathematics Teacher 
                วิธีการพิสูจนส์ัจพจน์ สมบัติและการวิเคราะหร์ะบบสจัพจน์ เรขาคณิต
แบบยุคลิด และสมบัติเกี่ยวกับเรขาคณิตส าหรับครูระดบัช้ันมัธยมศึกษา 
 

MAP1406    เรขาคณิตในระบบยุคลิค                                     3(3-0-6) 
                 Euclidean Geometry  
                 สมบัติของรูปเรขาคณิต  เส้นขนาน การสร้างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับมมุ เส้นตรง วงกลม รปูสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปหลายเหลี่ยม 
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MAT2702   ความน่าจะเป็นประยกุต์                                       
3(3-0-6) 
                Applied Probability  
                ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการ
แจกแจง การแจกแจงมีเงื่อนไขของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังมีเงื่อนไข ความแปรปรวน
ร่วม  อสมการเชบบีเชพ 
 

MAP1407    ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น                        3(3-0-6) 
                 Introduction to Probability and  Statistics 
                 ความน่าจะเป็น  แปรสุม่และการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
แบบไม่ต่อเนื่อง  การแจกแจงแบบตอ่เนื่อง การสุ่มและการแจกแจงตัวอย่าง การ
ประมาณค่า  การทดสอบสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การ
วิเคราะห์ถดถอยและสหสมัพันธ์ 
 

MAT2305   พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์                         
3(3-0-6) 
                Linear Algebra and Applications 
                เมทริกซ์ การด าเนินการของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ตัวก าหนด
และคุณสมบัติ  ค่าล าดับช้ัน เมทริกซผ์กผัน ปริภูมเิวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น มูลฐาน 
ค่าเจาะจง ผลคูณภายในรูปแบบก าลงัสอง การประยุกต์ของพีชคณิตเชิงเส้นสู่ปญัหา
จริง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร ์
 

MAP2401    พีชคณิตเชิงเส้น                                               3(3-0-6) 
                 Linear Algebra 
                 เมทริกซ์ การด าเนินการของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ตัวก าหนด
และสมบัติ ค่าล าดับช้ัน เมทริกซ์ผกผัน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น มูลฐาน ค่า
เจาะจง ผลคูณภายในรูปแบบก าลังสอง การประยุกต์ของพีชคณิตเชิงเส้นสู่ปัญหาจริง 

MED2401   การสืบค้นทางคณิตศาสตร์                                         
3(3-0-6) 
                Inquiring in Mathematics 
                การวิเคราะห์แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือการเรียน

MAP2402   การสืบค้นทางการศึกษาคณิตศาสตร์                    3(2-2-5) 
                Inquiring in Mathematics Education 
                การวิเคราะห์แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อ นวัตกรรมต่างๆ และวิธีการน าเสนอ
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การสอนคณิตศาสตร์ งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง สือ่ นวัตกรรมต่างๆ และวิธีการน าเสนอ
ความรู้เหล่าน้ัน 

ความรู้เหล่าน้ัน 
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MAT2303   พีชคณิตนามธรรม                                                 
3(3-0-6) 
                Abstract Algebra 
                กลุ่มย่อยปกติ ทฤษฏีเคย์เลย์ กลุ่มผลหาร วง อินทิกรลัโดเมน สนาม 
กลุ่ม กลุ่มย่อย กลุ่มวัฏจักร กลุม่วิธีเรียงสับเปลี่ยน สาทสิสณัฐาน สมสัณฐาน  อัต
สัณฐาน 
 

MAP2403   พีชคณิตนามธรรม                                                 3(3-0-6) 
                Abstract Algebra 
                กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน ทฤษฎีสมสัณฐาน ริง ฟีลด์ และอินทิกรัล
โดเมนเบื่องต้น การประยุกต ์

MED2403   สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับครู                                      
3(3-0-6) 
                Differential Equations for Teacher 
                สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึง่ สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ n 
สมการเอกพันธ์ุที่มี สมัประสิทธ์ิเป็นตัวคงที่ สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญไมเ่อกพันธ์ุที่
มีสัมประสิทธ์เป็นตัวคงที่   ผลการแปลง     ลาปลาซ การเช่ือมโยงเนื้อหากับ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 

MAP2405   สมการเชิงอนพุันธ์สามญั                                        3(3-0-6) 
                Ordinary Differential Equations  
                สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ n 
สมการเอกพันธ์ุที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวคงที่ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เอกพันธ์ุที่
มีสัมประสิทธ์เป็นตัวคงที่   ผลการแปลงลาปลาซ 
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MED3401    โปรแกรมส าหรบัครูคณิตศาสตร์                                 3(3-0-6) 
                 Programming for Mathematics Teacher 
                 โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัตข้ันพื้นฐานและข้ันสูง และโปรแกรม
ค านวณในระบบพีชคณิต สร้างกราฟของฟังก์ชันต่างๆได้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 

MAP3402   เทคโนโลยีส าหรบัการสอนคณิตศาสตร์                       3(2-2-5) 
                Technology for Mathematics Teaching 
                โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต และโปรแกรมค านวณเชิงพีชคณิต การ
เขียนกราฟ การพิมพส์ัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการสอน 
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MED4401   ภาษาอังกฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร์ 1                       3(3-0-6) 

                English of Mathematics Teacher I 

                โครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์  

ศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาการทางคณิตศาสตร์ความคิดรวบยอด หลักการและเทคนิค

การอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตรท์ี่เป็นภาษาอังกฤษ 

 

MAP3403   ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์                                  3(2-2-5) 

                English for Mathematics Teacher 

                โครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์และการศึกษา

คณิตศาสตร์  ศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาการทางคณิตศาสตร์ หลักการและเทคนิคการอ่าน 

การเขียนและการน าเสนองานวิชาการทางคณิตศาสตร์ทีเ่ปน็ภาษาอังกฤษ 

MED4403   สถิติวิเคราะหส์ าหรับครู                                       3(3-0-6) 

                Statistics Analysis for Teacher 

                สถิติเบื้องต้น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน สถิติเชิง

บรรยายและสถิติเชิงอนมุาน การวัดความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ 

ความแตกต่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะหก์ารถดถอย การ

วิเคราะห์อทิธิพล การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางการศึกษา และการประมวลผล

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

MAP3405   สถิติส าหรบัการวิจัยการศึกษา                                        3(3-0-6) 

                Statistics for Education Research 

                สาระส าคัญเกี่ยวกับสถิติ ข้อมูล ตัวแปร มาตรการวัดประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการศึกษา ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก 

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปล

ความหมายของข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ 

EDM3202   การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์                                3(2-2-5)  

                Curriculum Development for Mathematics 

                หลักสูตรและสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในอดีตและ

ปัจจุบัน หลักสูตรคณิตศาสตร์ในต่างประเทศ  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

ทฤษฎีการเรียนรู้จิตวิทยา ทฤษฎีการวัดผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และ

กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 

MAP3406   การพัฒนาหลกัสูตรคณิตศาสตร์                                    3(2-2-5) 

                Mathematics Curriculum Development 

                หลักสูตรและสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในอดีตและปัจจุบัน 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรคณิตศาสตร์ในต่างประเทศ  

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และแนวโน้มของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในอนาคต 
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MED3503   โครงงานคณิตศาสตร์                                          2(1-2-3) 

                Mathematics Project 

                หลักการและวิธีการเกี่ยวกบัโครงงาน วิเคราะห์โครงงาน

คณิตศาสตร์ วางแผนจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ การฝึกปฏิบัติท าโครงงาน

คณิตศาสตร์ระดบัช้ันมัธยมศึกษา ตลอดจนศึกษากระบวนการเรียนการสอน

โครงงานและบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนโครงงาน 

 

MAP4402   โครงงานคณิตศาสตร์                                                   2(1-2-3) 

                Mathematics Project 

                หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน วิเคราะห์โครงงานคณิตศาสตร์ 

วางแผนจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ การฝึกปฏิบัติท าโครงงานคณิตศาสตร์ระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ตลอดจนศึกษากระบวนการเรียนการสอนโครงงานและบทบาทของผู้สอน

และผู้เรียนโครงงาน 

EDM3203   การพัฒนาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์        2(1-2-3)  

                Development of Skill and Process Mathematics 

                หลักการ วิธีการและความส าคัญของทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ การวัดผลและประเมินผลทักษะและกระบวนการ งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

MAP4403   การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์             2(1-2-3) 

                Development of Mathematical Skills and Processes 

                หลักการ วิธีการและความส าคัญของทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

การจัดการเรียนการสอนและการพฒันาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การวัด

และประเมินผลทกัษะและกระบวนการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร ์

 

EDM4201   การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคณิตศาสตร์              2(1-2-3) 

                Action Research in Mathematics Classroom 

                ความเป็นมาของการวิจัยในช้ันเรียน ทบทวนกระบวนการวิจัยในช้ัน

เรียน การวางแผนและการพฒันาการท าวิจัยในช้ันเรียน การรวบรวมข้อมลูเชิง

คุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมลู  การพัฒนาแบบปฏิบัติการ การมีส่วน

ร่วมและสะทอ้นความคิดจากการท าวิจัยในช้ันเรียน การเขียนรายงานการวิจัยใน

ช้ันเรียน พร้อมทั้งการฝึกเขียนเค้าโครงการและลงปฏิบัตกิารท าวิจัยในช้ันเรียน 

MAP4404   การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคณิตศาสตร์                       3(2-2-5) 

                Action Research in Mathematics Classroom 

                กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตร์  การวางแผนและพฒันาการท า

วิจัยในช้ันเรียน วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การพฒันาแบบปฏิบัติการ  

การมสี่วนร่วมและสะท้อนความคิดจากการท าวิจัยในช้ันเรียน   การเขียนรายงานการ

วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน พรอ้มทัง้การฝึกเขียนเค้าโครงการและลงมือปฏิบัตกิารท าวิจัย

ในช้ันเรียนคณิตศาสตร์   
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MED4404   สัมมนาคณิตศาสตร์                                            2(2-0-4) 

                Seminar in Mathematics 

                เนื้อหาหรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางคณิตศาสตรศึ์กษา จากวารสาร

และเอกสารทางวิชาการต่างๆ 

 

MAP4405   สัมมนาการศึกษาคณิตศาสตร์                                         2(1-2-3) 

                Seminar in Mathematics Education 

                อภิปรายเนื้อหาหรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางการศึกษาคณิตศาสตร์ จาก

วารสารและเอกสารทางวิชาการต่างๆ 

MED3402   ประวัติคณิตศาสตร์                                            3(3-0-6) 

                History of Mathematics 

                พัฒนาการของจ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต 

พีชคณิตสถิติ และความน่าจะเป็น  การน าพัฒนาการทางคณิตศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ในระดับช้ันมัธยมศึกษา   

MAP4409   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์                                            2(2-0-4) 

                History of Mathematics 

                การแนะน าความเป็นมาของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ทีส่ าคัญ วิวัฒนาการ

ทางด้านจ านวน และ การด าเนินการ วิวัฒนาการทางเรขาคณิต  วิวัฒนาการของ

พีชคณิตนามธรรม วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกบัฟังก์ชัน การเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกบั

การกวดขันในคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ๖๐๐ ปีก่อนศักราช 

 

MAT3303   ทฤษฏีกราฟ                                                    3(3-0-6) 

                Graph Theory 

                กราฟและกราฟย่อย คอนเนคติวิตี พลานาริตี ปัญหาการระบายสี 

ข่ายงาน การจับคู่ทางเดินและระยะทางสั้นที่สุด 

 

MAP4410   ทฤษฎีกราฟ                                                            2(2-0-4) 

                Graph Theory 

                กราฟและกราฟย่อย ต้นไม้ ข่ายงาน การจับคู่ ทางเดินและระยะทาง กราฟ

ระนาบ การระบายส ี

MED3507   การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์                             2(1-2-3)  

                Mathematics Camp Activities 

                รูปแบบ วิธีการและกระบวนการการจัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

MAP4411   การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์                                    

2(1-2-3)  

                Mathematics Camp Activities 

                รูปแบบ วิธีการและกระบวนการการจัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
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MED3508   การคิดเชิงคณิตศาสตร์                                         2(1-2-3) 

                  Mathematical Thinking 

                  รูปแบบการคิด ประเภทการคิด การสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความคิด การพัฒนาทักษะการคิด และการเช่ือมโยงการคิดกับวิชาคณิตศาสตร์ 

MAP4412   การคิดเชิงคณิตศาสตร์                                                  2(1-2-3) 

                  Mathematical Thinking 

                  รูปแบบการคิด ประเภทการคิด การสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความคิดเชิงคณิตศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงการ

คิดกับวิชาคณิตศาสตร์ 

EDM3201   การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์          3(2-2-5) 

                  Measurement and Evaluation  Learning  

Mathematics 

                  สถิติเบื้องต้น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน สถติิเชิง

บรรยายและสถติิเชงิอนุมาน การวดัความสัมพันธ์ การวเิคราะหค์วามแตกต่าง การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์อิทธิพล การเลือกใช้

สถิติในการวิจัยทางการศึกษา และการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

PMA3601   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       3(2-2-5) 

                  Measurement and Assessment  Learning 

Mathematics 

                  การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

การหาคุณภาพเครือ่งมอืแต่ละประเภท การประเมินตามสภาพจรงิ เทคนิคในการวัด

พฤติกรรม ด้านพุทธิพิสัย จิตพสิัยและทักษะพิสัย 
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6. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมพ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

   6.1 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

164 

 

หน่วยกิต 

หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

30 

 

หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า    50 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู 

     ก.  วิชาการศึกษา  27 หน่วยกิต      ก.  วิชาชีพครูบังคับ 

     ข.  วิชาการศึกษาเฉพาะศาสตร์  10 หน่วยกิต      ข.  วิชาชีพครู เลือก 

     ค.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  13 หน่วยกิต      ค.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    78 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก 

     ก.  วิชาคณิตศาสตร์  68 หน่วยกิต      ก. วิชาคณิตศาสตร์ 
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     ข.  วิชาการสอนคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต      ข.  วิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

     ค.  วิชาเลือก  4 หน่วยกิต      ค.  วิชาเลือก 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

 

6.1 รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษา                                         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาภาษาไป                                      ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                   9 หน่วยกิต บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                    9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEL1001 
การใช้ภาษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) GEL0101 

การใช้ภาษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GEL1002 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น English 

for Communication and Information Retrieval 3(3-0-6) GEL0102 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืค้น  

English for Communication and Information 

Retrieval 

3(3-0-6) 

GEL1003 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 

English for Communication and Study Skills 
3(3-0-6) GEL0103 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 

English for Communication and Study Skills 
3(3-0-6) 

ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                                 3 หน่วยกิต ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา                                                 3 หน่วยกิต 

GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

Thai for Academic Purposes Thai for Academic Purposes 

GEL2002 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

English for Academic Purposes 
3(3-0-6) GEL0202 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

English for Academic Purposes  
3(3-0-6) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
GEL0203 

ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  

ASEAN Language 
3(3-0-6) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
GEL0204 

ภาษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 

Thai for Careers  
3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                    6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                    6 หน่วยกิต 

GEH1001 
สุนทรียภาพกับชีวิต  

Aesthetics Appreciation 
3(3-0-6) GEH0101 

สุนทรียภาพกับชีวิต  

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) 

GEH1002 
สังคมไทยในบรบิทโลก  

Thai Society in Global Context 
3(3-0-6) GEH0102 

สังคมไทยในบรบิทโลก  

Thai Society in Global Context 
3(3-0-6) 

เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                    3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                     3 หน่วยกิต 

GEH2001 
การพัฒนาตน  

Self Development 
3(3-0-6) GEH0201 

การพัฒนาตน   

Self Development 
3(3-0-6) 

GEH2002 ความจริงของชีวิต  

Philosophy of Life 
3(3-0-6) GEH0202 

ความจริงของชีวิต  

Truth of Life 
3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

Life in Multicultural Society 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
GEH0204 

ความเป็นพลเมอืง  

Civil Education 
3(3-0-6) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
GEH0205 

ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์  

Life  Skills for The Absolute Human 
3(3-0-6) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
GEH0206 

การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
Life Skill Development for Undergraduate 
Student 

3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์            ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์            ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                    6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                    6 หน่วยกิต 

GES1001 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

Technology for Communication and Learning 3(3-0-6) GES0101 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  

Information Technology for Communication 

and Learning 

3(3-0-6) 

GES1002 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต Science 

and Technology for Quality of Life 
3(3-0-6) GES0102 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 

Science and Technology for Quality of Life 
3(3-0-6) 

เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                     

3 หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                     

3 หน่วยกิต 

GES2001 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม  

Science, Technology and Environment 
3(3-0-6) GES0201 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม 

 Science and Technology for Environment 
3(3-0-6) 

GES2002 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) GES0202 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

Thinking and Decision Making Thinking and Decision Making  

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
GES0203 

ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

Information Literacy 
3(3-0-6) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
GES0204 

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 

Mathematics for Life 
3(3-0-6) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
GES0205 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  

Recreation for Quality of Life 
3(3-0-6) 

 

--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 

GES0206 

ชีวิตและสุขภาพ 

Life and Health 

 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ                                        ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                        ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาชีพครู                                       ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาชีพครู                                       ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 

วิชาการศึกษา                                                             27 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                                          33 หน่วยกิต 

EDU1101 
หลักการศึกษา 

Principles of Education 
3(2-2-5) EDP1101 

ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
3(2-2-5) 

 

EDU3101 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู

Communicative Languages for Teachers 
3(2-2-5) EDP1102 

ภาษาและวัฒนธรรม 

Languages and Cultures 

 

3(2-2-5) 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3(2-2-5) EDP1103 จิตวิทยาส าหรบัครู    3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers   Psychology for Teachers  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP2101 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 

Morals and Ethics for Professional Teachers 
3(2-2-5) 

EDU2102 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

Curriculum and Learning Management 
3(2-2-5) EDP2102 

การพัฒนาหลักสูตร   

Curriculum Development 
3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพ่ิม ---------------------  EDP2103 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

Quality Assurance in Education 
3(2-2-5) 

EDU2103 

การบริหารจัดการในหอ้งเรียน 

Classroom Management 3(2-2-5) EDP3101 

การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  

Learning management and classroom 

management  

3(2-2-5) 

EDU2104 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology in 

Education 

3(2-2-5) EDP3102 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology in 

Education 

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและประเมินผลการศึกษา   

Educational Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) EDP3103 

การวัดและประเมินผลการศึกษา   

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

EDU3102 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้   

Research for Learning Development 

3(2-2-5) 
EDP4101 

การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

Research for Learning Development 
3(2-2-5) 

EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) EDP4102 

ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) 

 วิชาชีพครูเลือก                                                             3 หน่วยกิต           

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4201 

ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning 
3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

Development Activities 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4202 

ความคิดสร้างสรรค์ส าหรบัคร ู

Creativity for Teachers 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4203 

จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 

Psychology of Personality and Adjustment 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4204 

จิตวิทยาการปรบัพฤติกรรม 

Psychology of Behavior Modification 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4205 

จิตวิทยาเด็ก  

Child Psychology 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4206 

จิตวิทยาวัยรุ่น  

Adolescent Psychology 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4207 

จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้  

Creative Psychology of Learning  
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4208 

การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  

Guidance and Counseling 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4209 

การพัฒนาทักษะการคิดระดบัสงู 

Developing Higher- order Thinking Skills 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4210 

สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 

Introduction to Statistics in Education 
3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4211 

การสอนเพศศึกษา  

Teaching of Sex Education 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4212 

การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 

Graphic Design for Education 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4213 

การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 

Message Design for Education 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพ่ิม --------------------- 

 
EDP4214 

สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

Computer for Instruction 
3(2-2-5) 

วิชาการศึกษาเฉพาะศาสตร์                                           10 หน่วยกิต  

EDM3201 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Measurement and Evaluation Learning 

Mathematics 

3(2-2-5) 

 

-------------------ย้ายกลุ่มวิชา------------------------ 

 

EDM3202 
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์  

Curriculum Development for Mathematics 
3(2-2-5) 

 
-------------------ย้ายกลุ่มวิชา------------------------ 

 

EDM3203 

การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

Development of Skill and Process 

Mathematics 

2(1-2-3) 

 

-------------------ย้ายกลุ่มวิชา------------------------ 

 

EDM4201 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคณิตศาสตร์  

Action Research in Mathematics Classroom 

 

2(1-2-3) 

 

-------------------ย้ายกลุ่มวิชา------------------------ 

 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                  13 หน่วยกิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                  14 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ESS3301 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Preparation for Field Experience in Teaching 

Profession 

1(0-60-0) 

 

----------------------- ปรับออก ---------------- 

 

ESS4301 
การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 1  

Practicum 1 
1(0-60-0) EDP4301 

การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 

Practicum 1 
1(0-60-0) 

ESS4302 
การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 2  

Practicum 2 
1(0-60-0) EDP4302 

การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

Practicum 2 
1(0-60-0) 

ESS5301 
การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  

Internship 1 
5(0-300-0) EDP5301 

การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1  

Internship 1 
6(0-360-0) 

ESS5302 
การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
5(0-300-0) EDP5302 

การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
6(0-360-0) 

2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 2.วิชาเอก                                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 

วิชาคณิตศาสตร์                                                          68 หน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์                                                          69 หน่วยกิต 

MAT1201 
หลักมูลฐานคณิตศาสตร์  

Fundamental of Mathematics 
3(3-0-6) MAP1401 

หลักการคณิตศาสตร ์

Principles of  Mathematic 
3(3-0-6) 

MAT1202 
ทฤษฎีเซต  

Set Theory 
3(3-0-6) MAP1404 

ทฤษฎีเซต  

Set Theory 
3(3-0-6) 

MAT2203 
ทฤษฏีจ านวน 

Number Theory 
3(3-0-6) MAP1405 

ทฤษฏีจ านวน 

Number Theory 
3(3-0-6) 

MAT2302 คณิตศาสตร์ดิสครีต  3(3-0-6)  ----------------------- ปรับออก -----------------------  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

Discrete Mathematics 

MAT2303 
พีชคณิตนามธรรม  

Abstract Algebra 
3(3-0-6) MAP2403 

พีชคณิตนามธรรม  

Abstract Algebra 
3(3-0-6) 

MAT2305 
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์

Linear Algebra and Applications 
3(3-0-6) MAP2401 

พีชคณิตเชิงเส้น 

Linear Algebra 
3(3-0-6) 

MAT2702 
ความน่าจะเป็นประยุกต์  

Applied Probability 
3(3-0-6) MAP1407 

ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น 

Introduction to Probability and  Statistics 
3(3-0-6) 

MAT3303 
ทฤษฎีกราฟ  

Graph Theory 
3(3-0-6)  --------------------ย้ายกลุ่มวิชา-----------------------  

MAT3407 
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์  

Mathematical Modeling 
3(3-0-6)  ----------------------- ปรับออก -----------------------  

MED1401 
หลักการคณิตศาสตร์ส าหรบัครู  

Mathematics Principle for Teacher 
3(3-0-6) 

 
----------------------- ปรับออก -----------------------  

MED1402 
แคลคูลัสส าหรับครู 1  

Calculus for Teacher I 
3(3-0-6) MAP1402 

คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 
3(3-0-6) 

MED1403 
แคลคูลัสส าหรับครู 2  

Calculus for Teacher II 
3(3-0-6) MAP1403 

คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 
3(3-0-6) 

MED1404 
ระบบจ านวนส าหรบัครู  

Number System for Teacher 
3(3-0-6)  ----------------------- ปรับออก -----------------------  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

MED2401 
การสบืค้นทางคณิตศาสตร์  

Searching in Mathematics 
3(3-0-6) MAP2402 

การสบืค้นทางการศึกษาคณิตศาสตร ์

Inquiring in Mathematics Education 
3(2-2-5) 

MED2402 เรขาคณิตส าหรับครูคณิตศาสตร์  

Geometry for Mathematics Teacher 
3(3-0-6) MAP1406 

เรขาคณิตในระบบยุคลิค 

Euclidean Geometry 
3(3-0-6) 

MED2403 
สมการเชิงอนพุันธ์ส าหรับครู  

Differential Equations for Teacher 
3(3-0-6) MAP2405 

สมการเชิงอนพุันธ์สามญั 

Ordinary Differential Equations 
3(3-0-6) 

MED3401 
โปรแกรมส าหรับครูคณิตศาสตร์  

Programming for Mathematics Teacher 
3(3-0-6) MAP3402 

เทคโนโลยีส าหรบัการสอนคณิตศาสตร ์

Technology for Mathematics Teaching 
3(2-2-5) 

MED3402 
ประวัติคณิตศาสตร์  

History of Mathematics 

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

MED3403 
สถิติเพื่อการวิจัย  

Statistics for Research 

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

MED4401 
ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1  

English of Mathematics Teacher I 
3(3-0-6) MAP3403 

ภาษาอังกฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร ์

English for Mathematics Teacher 
3(2-2-5) 

MED4402 
ภาษาอังกฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร์ 2  

English of Mathematics Teacher II 
3(3-0-6)  ----------------------ปรับออก -------------------------  

MED4403 
สถิติวิเคราะห์ส าหรบัครู  

Statistics Analysis for Teacher 
3(3-0-6) MAP3405 

สถิติส าหรับการวิจัยการศึกษา 

Statistics for Education Research 
3(3-0-6) 

MED4404 สัมมนาคณิตศาสตร์  2(2-0-4) MAP4405 สัมมนาการศึกษาคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

Seminar Mathematics Seminar in Mathematics Education 

 ----------------------ปรับเพ่ิม ------------------------- 
 

MAP2404 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

Applied Mathematics 
3(3-0-6) 

 ----------------------ปรับเพ่ิม ------------------------- 
 

MAP2406 
คณิตศาสตร์วิเคราะห ์

Mathematics Analysis 
3(3-0-6) 

 
----------------------ปรับเพ่ิม ------------------------- 

 
MAP2407 

สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 1 

Foundations in Mathematics I 
2(1-2-3) 

 
----------------------ปรับเพ่ิม ------------------------- 

 
MAP3401 

สารัตถะทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 2 

Foundations in Mathematics II 
2(1-2-3) 

 
----------------------ปรับเพ่ิม ------------------------- 

 
MAP3404 

การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

Constructing Learning Mathematics Media 
3(2-2-5) 

 
----------------------ปรับเพ่ิม ------------------------- 

 
MAP4401 

การพิจารณาวิจัยการศึกษาคณิตศาสตร ์

Research Review in Mathematics Education 
2(1-2-3) 

วิชาการสอนคณิตศาสตร์                                               6  หน่วยกิต วิชาการสอนคณิตศาสตร์                                               6  หน่วยกิต 

MED3501 
ทฤษฎีและการประยกุต์การสอนคณิตศาสตร ์

Theory and Applied Teaching Mathematics 
3(2-2-5) PMA3602 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

Mathematics Learning Management  
3(2-2-5) 

MED3502 
คณิตศาสตร์เพื่อความช านาญเฉพาะด้าน 

Mathematics for Specific Skills 
3(2-2-5) 

 
----------------------- ปรับออก ----------------------- 

 

วิชาเลือก                                                                    4 หน่วยกิต วิชาเลือก                                                    ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 

MED3503 โครงงานคณิตศาสตร์  2(1-2-3)  --------------------ย้ายกลุ่มวิชา-----------------------  



128 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

Mathematics Project 

MED3504 
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์  

Special Topics in Mathematics 
2(1-2-3) 

 
----------------------- ปรับออก ----------------------- 

 

MED3505 

การสร้างการเรียนรู้สื่อคณิตศาสตร์ระดบั

ประถมศึกษา  

Creating Elementary Mathematics Materials 

2(1-2-3) 

 

----------------------- ปรับออก ----------------------- 

 

MED3506 
การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา 

Creating Secondary Mathematics Materials 
2(1-2-3) 

 
----------------------- ปรับออก ----------------------- 

 

MED3507 
การจัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์  

Mathematics Camp Activities 
2(1-2-3) MAP4411 

การจัดกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร ์

Mathematics Camp Activities 
2(1-2-3) 

MED3508 
การคิดเชิงคณิตศาสตร์  

Thinking Mathematically 
2(1-2-3) MAP4412 

การคิดเชิงคณิตศาสตร ์

Mathematical Thinking 
2(1-2-3) 

 

MED3509 

 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

Mathematics in Life 

 

3(3-0-6) 
 

 

----------------------- ปรับออก ----------------------- 
 

 
----------------------ปรับเพ่ิม ------------------------- 

 
MAP4406 

คณิตศาสตร์การเงิน 

Mathematics of Finance 

 

2(2-0-4) 

 
----------------------ปรับเพ่ิม ------------------------- 

 
MAP4407 

ทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเบื้องต้น 

Introduction to Optimization 
2(2-0-4) 

 ----------------------ปรับเพ่ิม -------------------------  MAP4408 การพสิูจน์ทางคณิตศาสตร ์ 2(2-0-4) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

Mathematical Proof 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

เพื่อใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปฏิบัติภารกจิในการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบญัญัติการศึกษา

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพฒันาท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมมีาตรฐาน

คุณภาพสอดคล้องกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัย

ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหง่พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา จึงตราข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรีไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส า หรบันักศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่เข้าศึกษาต้ังแต่ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสัง่ และประกาศอื่นใดในส่วนทีก่ าหนดไว้แล้ว 

ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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“คณะ” หมายความว่า คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถงึ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัย 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

“ภาควิชา” หมายความว่า กลุ่มของอาจารย์ผูส้อนทีส่ าเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกัน 

“คณบด”ี หมายความว่า คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ประธานศูนย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นกัศึกษา

สังกัดหรือหัวหน้าส่วนราชการหรอืหัวหน้าหน่วยงานอื่นทีเ่ทยีบเท่าคณะซึง่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่

นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยท์ี่ปรึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา และ/หรือภาควิชาหรือคณะที่คณบดี

แต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะใหท้ าหน้าที่แนะน าตักเตือนให้ค า ปรกึษา และแนะแนว

การศึกษา ดูแลความประพฤติ และมสี่วนร่วมในการประเมนิความก้าวหน้าในการเรียน 

“ศูนย์การศึกษา” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเรียกว่า 

วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา หรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นก็ได ้

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ข้อ  ๕ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสัง่ เพือ่

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้

ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 

หมวด ๑ 

การรบัเข้าศึกษา 

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

ข้อ  ๖ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรบัเข้าเป็นนักศึกษา 

(๑)  เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป เว้นแต่หลักสูตรศึกษาต่อเนือ่ง

จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนปุรญิญาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงหรือ

ประกาศนียบัตรอื่นๆทีเ่ทียบเท่าส าหรับนกัศึกษาต่างชาติต้องส าเร็จการศึกษาตามวรรคแรกเช่นกัน 
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(๒)  เป็นผู้มีจิตปกติและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอปุสรรคตอ่การศึกษาวิชาชีพหรือโรคทีส่ังคม

รังเกียจ เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๓) ไม่เป็นผู้ถูกคัดช่ือออกหรือไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆเพราะความผิดตามระเบียบหรือ

ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอัน

ได้กระท าโดยประมาท 

(๕) มีคุณสมบัตอิย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(๖)  ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใหส้ภาวิชาการเป็นผูพ้ิจารณา ว่าเห็นสมควรให้รบัเข้าศึกษา 

ข้อ  ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

(๑)  มหาวิทยาลัยจะพจิารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรอืให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อ

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(๒) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับอนปุรญิญาหรือเทียบเท่าหรอืผูท้ี่

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปรญิญาตรีตามประกาศหรือรายละเอียดของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘ ประเภทของนกัศึกษา 

(๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาทีม่ีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรบัเข้า 

ศึกษาในหลักสูตรปรญิญาตรทีี่เรียนเตม็เวลา 

(๒) นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาตรีทีเ่รียนไมเ่ต็มเวลา 

(๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรบัใหล้งทะเบียนเรียนสมทบ 

และ/หรือการท าวิจัยโดยไมม่ีสทิธ์ิรับปรญิญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๙ การรบัโอนย้ายนักศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
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(๑)  มหาวิทยาลัยอาจพจิารณารับโอนนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีวิทย

ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

(๒)  คุณสมบัติของนกัศึกษาที่จะได้รับการพจิารณารบัโอนย้าย 

(ก)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ และได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มาก่อนแล้ว 

(ข) มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

(ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มตามเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด ทั้งนี้ให้นบัรวมเวลาเรียน

จากสถาบันอุดมศึกษาเดมิด้วย 

(๓) การขอโอนย้ายเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรอืต้อง

ปฏิบัติดังนี ้

(ก) ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐ 

วัน ก่อนเปิดการศึกษา 

(ข) ติดต่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดสง่ระเบียนแสดงผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหารายวิชา

หรือชุดวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัย 

(๔) มหาวิทยาลัยจะพจิารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ การเทียบรายวิชา ชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรอืกลุม่ชุดวิชาเรยีนและการโอน หน่วยกิต รายวิชา

หรือชุดวิชาให้เป็นไปตามหมวด ๗ การเทียบโอนผลการเรียนระดับปรญิญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

ข้อ ๑๑ การศึกษาปริญญาตรีทีส่อง 

(๑)  นักศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่าอาจขอเข้าศึกษา

เพื่อปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเพิ่มเติมได ้

(๒) นักศึกษาย่ืนค าร้องแสดงความจ านงตอ่มหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่

น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดการศึกษา 

(๓)  มหาวิทยาลัยจะพจิารณารับเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือภาควิชาที่

เกี่ยวข้อง 
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(๔) ให้นักศึกษาได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลกัสูตรปริญญา

ตรีที่ขอศึกษาเป็นปริญญาที่สอง 

(๕) ให้นักศึกษาด าเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

ให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ เพื่อใช้จัดแผนการศึกษาใหม่ โดยการแนะน าของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา รายวิชาหรือ

ชุดวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ และ/หรือไม่ได้อยู่ในแผนการเรยีนให้ตัดออกโดยความเห็นชอบของคณบด ี

ข้อ  ๑๒ การรายงานตัวเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 

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

ข้อ  ๑๓ ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดบัปรญิญาตรเีป็น ๓ รูปแบบ 

(๑) การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 
(ก) การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาเตม็เวลา ใช้ระบบ 

ทวิภาค โดย ๑ ปี   การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต ให้มี

สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบไตรภาค และ/หรอืระบบจตรุภาคได้ดังนี้  

ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห ์

ระบบจตรุภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  

ปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ หมายถึงปีการศึกษาสุดท้ายทีส่ าเร็จการศึกษา

ตามหลกัสูตร จะไม่น าภาคการศึกษาฤดูร้อนในปกีารศึกษานั้นมารวม ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษให้น าภาคการศึกษา

ฤดูร้อนมารวมด้วย 
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หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคการศึกษา ฤดูร้อน เพื่อการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝกึงานหรือการฝึกภาคสนาม กรณีศึกษาหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนกัศึกษา การ

บรหิารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกต ิ

(ข) การจัดการศึกษาภาคพิเศษเป็นการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาซึ่งจัดในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ 

เปิดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือเวลาอื่นตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนดโดยใช้ระบบ ๑ ปีการศึกษา แบ่ง

ออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาคือ ๒ ภาคการศึกษาปกติ กับ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยก าหนด

จ านวนช่ัวโมงเรียนและจ านวน หน่วยกิตเปน็สัดส่วนเทยีบเคียงกันได้กบัการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกต ิ

โดยการบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันให้ถือเป็นภาคการศึกษาปกต ิ

(๒) การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาทีม่ีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงือ่นไขส าคัญของการจัดการศึกษา การส าเรจ็การศึกษา 

โดยเนื้อหาหลกัสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุม่ ซึง่

รายละเอียดใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาที่ใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสมัคร

ใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม สือ่หรือแหล่ง

ความรู้อื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ การคิดหน่วยกิตสาขาวิชาที่จัดการสอนในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นรายวิชา 

หรือชุดวิชาที่ก าหนดเนื้อหามากน้อยตามจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

(๑)  รายวิชาหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปรายปญัหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๒)  รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรอืทดลอง ไม่นอ้ยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การฝกึงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 

๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๔) การท าโครงการหรือกจิกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงการหรอืกิจกรรม



137 

 

นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอื่นทีม่ิใช่ระบบทวิภาคจะแสดงรายละเอียดทีเ่กี่ยวกับระบบ

การศึกษาน้ัน รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตร 

(๕) ในกรณีที่ไมส่ามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ได้ ให้มหาวิทยาลัย 

ก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาหรอืชุดวิชาได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

 

หมวด ๓ 

การลงทะเบียน 

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

ข้อ ๑๕  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  โดยมีอาจารยท์ี่

ปรึกษาเป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และให้เป็นไปตามเอกัตภาพของแตล่ะ

บุคคล โดยถือข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนดังนี ้

(๑)  การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

การลงทะเบียนหลงัวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ

รับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(๒) การลงทะเบียนหลงัวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหก้ระท าได้ภายในระยะเวลา  เพิ่ม - ถอนรายวิชาหรือ

ชุดวิชาเท่านั้น การลงทะเบียนภายหลงัระยะเวลาเพิ่มถอนจะกระท ามิได ้

(๓) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังก าหนดระยะเวลา เพิม่ - ถอน กระท าได้โดยขอยกเลิกรายวิชา

หรือชุดวิชา แต่ต้องกระท าก่อนสอบปลายภาคหนึง่สปัดาห์ 

(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรยีนการสอน หรอืจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งได้ 
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(๕) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบรูณ์เมือ่ได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทัง้ยื่นหลักฐาน

การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

(๖) การลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบ 

(ก) ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ 

หน่วยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต การลงทะเบียนที่

น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ให้คณบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัต ิ

(ข) ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๐ 

หน่วยกิต นักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 

หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน และนักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะ

ลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้

คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทอืนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

(ค) ส าหรับนักศึกษาไมเ่ต็มเวลาการลงทะเบียนใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๗)  การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๘)  การลงทะเบียนการศึกษาตามอัธยาศัยใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๙)  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปรญิญาตรีมากกว่า ๑ สาขาวิชา หรือได้รบัอนุญาตให้ศึกษาได้มากกว่า 

๑ ปริญญาในคราวเดียวกันได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๑๐) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาหรือชุดวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รบัอักษร W 

(๑๑) กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย

อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น

แทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรบัจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได ้

(๑๒)  การเพิม่ - ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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(๑๓) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากบัรายวิชาหรอืชุดวิชาใด ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ไดห้าก

ผู้สอนและคณบดีทีร่ายวิชาหรือชุดวิชาน้ันสังกัดอยู่อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยขอคิด ผลการศึกษาได้ ๓ 

ประการ 

(ก)  คิดผลการศึกษารายวิชาหรอืชุดวิชาเป็น A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D- และ F ใน

กรณีนี้ให้น าหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

(ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรอืชุดวิชาเป็น S, U ในกรณีที่นักศึกษา สอบได้ผลการศึกษา U 

นักศึกษาไม่ต้องเรียนซ้ า 

(ค) การใหผ้ลการศึกษาเป็น V 

(๑)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V ได้ต้องไม่มีการปฏิบัติ 

(๒) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V จะน าไปเป็นวิชาบังคับกอ่น (Prerequisite) 

ของรายวิชาหรือชุดวิชาต่อเนื่องไม่ได้ 

(๓) มหาวิทยาลัยจะไม่นบัหน่วยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรอืชุดวิชาแบบ V แต่จะลง

ในใบรายงานผลการศึกษาเป็นอักษร V เมื่อผูส้อนตรวจสอบเห็นว่ามีเวลาเรียนเพียงพอ 

(๔) นักศึกษาไม่จ า เป็นต้องสอบ หรือท า กจิกรรมในรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ 

V 

(๕)  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาภาษาต่างประเทศ แบบ V ไม่ได้ 

 

หมวด ๔ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

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

ข้อ ๑๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
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(๑) มหาวิทยาลัยจัดใหม้ีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษา

ละไม่น้อยกว่าหนึ่งครัง้ เมื่อท าการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าการเรียนการสอนน้ันสิ้นสุด

ลง 

(๒)  นักศึกษาต้องมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนการสอนทีก่ าหนดของรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน จึงจะมสีิทธ์ิได้รบัการวัดและการประเมินผลใน

รายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน ทั้งนี้เว้นแต่อาจารยผ์ู้สอนจะพจิารณาให้สทิธ์ินั้นผู้ไม่มสีิทธ์ิได้รบัการประเมินผลเนื่องจาก

ขาดคุณสมบัติตามวรรคแรกจะได้รบัระดบัคะแนน F หรอือกัษร U 

(๓)  มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดบัคะแนนและค่าระดับคะแนนในการวัดและประเมินผลโดยแบง่ระดับ

คะแนนเป็นอักษรแสดงผลการศึกษา ๑๒ ระดับ เว้นแต่รายวิชาหรือชุดวิชาที่ก าหนดให้วัด และประเมินผลด้วย

อักษร S หรือ U เป็นระดับคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 

 A  ดียอดเยี่ยม ๔.๐๐  

 A-   ดีเยี่ยม ๓.๗๕  

 B+   ดีมาก ๓.๕๐  

 B   ดี  ๓.๐๐  

 B-   ค่อนข้างดี  ๒.๗๕  

 C+   ปานกลางค่อนข้างด ี ๒.๕๐  

 C   ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๒.๐๐  

 C-   ค่อนข้างอ่อน ๑.๗๕  

 D+   ปานกลาง  ๑.๕๐  

 D  อ่อน ๑.๐๐  

 D-   อ่อนมาก ๐.๗๕  
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 F   ตก ๐  

 

(๔) ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดใหก้ารประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่มีระดับคะแนน หรือนักศึกษา

ร้องขอต่อมหาวิทยาลัยก่อนลงทะเบียนในรายวิชาหรอืชุดวิชาใด ๆ ตามข้อ ๑๕ (๑๓) ให้มหาวิทยาลัยประเมินผล

โดยไม่มีระดบัคะแนน ให้แสดงผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน ด้วยอักษร ดังนี้ 

อักษร ผลการศึกษา 

S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่าน 

(๕)  การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาที่มิได้ประเมินผลการศึกษา หรือไมม่ีการประเมินผล ให้

แสดงด้วยตัวอักษร ดังนี ้

อักษร ผลการศึกษา 

I ไม่สมบรูณ์ (Incomplete) 

V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง (Visiting) 

W ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 

P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (In progress) 

(๖) อักษร I เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าการวัดประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันยังไม่สมบูรณ์ การให้อกัษร I 

ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระท าได้ในกรณี 

(ก)  นักศึกษาไม่สามารถเข้ารบัการวัดผลในรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันได้ด้วยเหตุสุดวิสัย โดยมีหลักฐาน

แสดง 

(ข)  อาจารยผ์ู้สอน และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่สอนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดเห็นควรรอผล

การศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน 
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นักศึกษาจะต้องด าเนินการเพื่อแก้อักษร I เป็นค่าระดับคะแนน หรืออกัษร S หรือ U ก่อนสอบปลาย

ภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยสองสัปดาห์ หากพ้นก าหนดดงักล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอกัษร I 

เป็นระดับคะแนน F หรืออกัษร U 

(๗)  อักษร P เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารายวิชาหรือชุดวิชาน้ันยังไม่มีการวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่

ลงทะเบียนยังมกีารเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาหรือชุดวิชา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อักษร P 

จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดร้ับการวัดผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดทา้ยของก าหนดการสอบปลายภาคประจ าภาคการศึกษา 

ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็น ระดบัคะแนน F หรือ

อักษร U  

(๘) อักษร W เป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงว่า 

(ก)  นักศึกษาได้ยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขก าหนดเวลา 

(ข)  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขเป็นโมฆะ 

(ค) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดลุยพินิจของอาจารย์ผูส้อน ในกรณีของการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาหรือชุดวิชาแบบร่วมฟงั 

(ง)  นักศึกษาถูกสั่งพกัการศึกษาหรอืถูกให้ออก หรอืถูกไล่ออก ในภาคการศึกษาน้ัน 

(จ)  นักศึกษาลาออกก่อนวันเริม่สอบปลายภาคของภาคการศึกษาน้ัน 

(๙)  รายวิชาหรือชุดวิชามีผลประเมินเป็นอักษร S, U, I, P, V, และ W จะไม่ถูกน ามา 

ค านวณหาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 

(๑๐) การนบัหน่วยกิตสะสมเพือ่ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

(ก)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-,D+, D, D-, และ

อักษร S จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันเปน็หน่วยกิตสะสม โดยไม่รวมรายวิชาหรือชุดวิชาที่ต้อง

เรียนเพิ่มเตมิเพือ่ปรับความรู้ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ 

(ข)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้

เดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาหรือชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหล้งทะเบียนซ้ าได้ และ

นักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า ๑ ครั้งให้นบัหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 
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(ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาที่เทียบเท่ากนัให้นบัหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชา

หนึ่งรายวิชาใดหรือชุดวิชาหนึ่งชุดวิชาใดเท่านั้น 

(๑๑) มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากหนว่ยกิตประจ า ภาคการศึกษาและค่า

ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของรายวิชาหรือชุดวิชาทั้งหมดที่นกัศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน และมีการวัดผลเป็นระดับ

คะแนน 

(๑๒) ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตร

สาขาวิชาก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องเริ่มลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันซ้ าอีกจนได้ระดับคะแนนเป็นไปตามที่

หลักสูตรก าหนด 

(๑๓) นักศึกษาที่ได้รับอนมุัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื่นเป็นการช่ัวคราว อาจ

ขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินร่วมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัยรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาได้

ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้นจะตอ้งมจี านวนหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเท่ากบั

มหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานหากไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและ/หรือ

ภาควิชา และคณะที่นักศึกษาสังกัด 

(๑๔) การหาค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่า

ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คิดเป็นเลขทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษรายวิชาหรือชุดวิชาที่ผลการศึกษาเป็น I ไม่น า

หน่วยกิตมารวม หารเฉลี่ย การค านวณหาค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกบัค่า

ระดับคะแนนของทุกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของ

รายวิชาหรือชุดวิชา 

(๑๕)  การเรียนซ้ า 

(ก)  รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับระดับคะแนน D นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันซ้ าได้ 

เมื่อได้รบัอนุมัตจิากคณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชาหรอืชุดวิชาน้ัน 

(ข) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับระดับคะแนน F หรือผลการศึกษาที่ไม่พอใจ (U) ซึ่งเป็นรายวิชา

หรือชุดวิชาบังคับในหลกัสูตร ต้องเรียนซ้ าในรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันจนกว่าจะสอบผ่าน ในกรณีที่มีความ

จ าเป็นต้องเรียนวิชาอื่นแทนจะตอ้งได้รบัอนุมัตจิากคณบดีทีอ่ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ัน 
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(๑๖) นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว มีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๐๐ อาจขอเรียนซ้ า

รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับผลการเรียนระดับคะแนน D หรอืเลือกเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่างสาขาวิชา หรือต่าง

คณะซึ่งไม่เคยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีที่เรียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่างคณะจะต้องได้รบัอนุมัตจิากคณบดีที่

อ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชาน้ันก่อน 

(๑๗) การอนุมัตผิลและการรายงานผลการศึกษา 

(ก) คณบดีเป็นผู้อนุมัตผิลการวัดผลประเมินผลทกุภาคการศึกษาปกติของนักศึกษา ภายในคณะ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

(ข) ให้คณะรายงานผลการอนมุัติผลการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะให้สภาวิชาการทราบทุก

ภาคการศึกษาปกต ิ

 

 

หมวด ๕ 

การลา การย้ายสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

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

ข้อ ๑๗ การลา 

(๑)  การลาไมเ่ข้าช้ันเรียน นักศึกษาที่มกีิจจ าเป็น หรือป่วยไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้จะต้อง

ยื่นใบลาต่ออาจารยผ์ู้สอน แต่ถ้าลาติดต่อกันต้ังแต่ ๗ วันข้ึนไป ให้ยื่นใบลาตามแบบที่คณะก าหนดผ่านอาจารยท์ี่

ปรึกษา แล้วน าไปขออนญุาตต่ออาจารย์ผูส้อน 

(๒)  การลาพกัการศึกษา 

(ก) นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี ้

(๑)  ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเ์ข้ารบัราชการทหาร 

(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
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(๓) เจ็บ ป่วย หรือประสบอุบัติเหต ุ

(๔) ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา หรือชุดวิชาเรียน หรือลงทะเบียนไม่สมบรูณ์ หรอื ถอนทุก

รายวิชาหรือทกุชุดวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รบัอักษร W 

(๕)  เหตผุลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร  

รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ไดร้ับอนมุัติใหล้าพักจะไมป่รากฏในทะเบียนผล

การศึกษา 

(ข) การลาพักการศึกษา นักศึกษาใหม่ไม่มสีิทธ์ิลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกเว้นแต่ได้รบั

อนุมัติจากอธิการบด ี

(ค) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย พรอ้ม

ด้วยหนังสือยินยอมจากผูป้กครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้าสาขาวิชาและ/หรอื ภาควิชา ถึงคณบดี เพื่อ

พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 

ส าหรับนักศึกษาปรญิญาทีส่อง และ/หรอืนักศึกษาที่มีอายุต้ังแต่ ๒๐ ปีข้ึนไปสามารถ ลาพัก

การศึกษาได้โดยไม่ต้องมหีนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

(ง) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพกัการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า 

ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกต ิ

(จ) การลาพกัการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาศึกษา 

(๓) การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้ยื่นใบลา พร้อมหนงัสือยินยอมจากผูป้กครองผ่าน

อาจารย์ทีป่รึกษาถึงคณบดี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

ข้อ ๑๘ การย้ายสาขาวิชา 

(๑)  การย้ายภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไขตามประกาศของคณะ 

(๒) การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) การย้ายสาขาวิชาทั้งภายในคณะและ/หรือต่างคณะจะกระท าได้เพียงครั้งเดียว 
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(๔) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้เรียนแล้วทัง้หมดให้โอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรอืชุดวิชาและน ามาค านวณ

ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย 

(๕)  นักศึกษาที่ได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ต้องด าเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรอืชุดวิชาที่ได้เรียน 

(๖) การย้ายสาขาวิชาทั้งในคณะและต่างคณะจะสมบูรณ์เมื่อไดช้ าระค่าธรรมเนียมการมอบตัวเข้าเป็น

นักศึกษาใหม่และได้รับรหสันักศึกษาใหม่แล้วนักศึกษาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชาที่ขอย้ายจะ

ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของสาขาวิชาเอกนั้นเพื่อน ามาอ้างเปน็เหตผุลในการขอย้ายเข้าสังกัดสาขาวิชาน้ัน ๆ 

ภายหลังมิได้ 

ข้อ ๑๙ สาเหตุในการพ้นสภาพนักศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาโดยเหตุดังต่อไปนี ้

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก และได้รับอนมุัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 

(๓)  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 

(๔) ไม่มาลงทะเบียนใหเ้สร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา ภายใน ๓๐ 

วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ อธิการบดอีาจอนมุตัิให้นักศึกษาที่พ้นสภาพกลบัเข้ามาเป็นนักศกึษาใหม่ได้

เมื่อมเีหตผุลอันสมควร โดยช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพ

นักศึกษาแต่ต้องขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๒ ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา 

(๕)  ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(๖)  ได้รับอนุมัติให้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

(๗)  ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดทีเ่ป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาท 

(๘)  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑก์ารวัดผล 

(ก)  นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุดังตอ่ไปนี้ 
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(๑)  ผลการประเมินผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาปกตทิี่สอง นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

(๒)  ผลการประเมินผลการศึกษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลีย่ต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาปกตทิี่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแต่เริม่เข้าศึกษา 

(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่มีค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ 

(๔)  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี เกิน ๒๐ ภาคการศึกษา

ปกติกรณีเรียนหลกัสูตร ๕ ปี และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

(ข) นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุต่อไปนี้ 

(๑)  ผลการประเมินผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

(๒)  ผลการประเมินผลการศึกษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลีย่ต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

(๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่ยังมีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 

๑.๘๐ 

(๔)  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี เกิน ๑๒ ภาคการศึกษา 

กรณีเรียนหลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) 

(๙)  ใช้หลักฐานปลอม หรอืแจง้ความเทจ็ หรอืปกปิดความจรงิในการพิจารณารับเข้าเป็น

นักศึกษา 

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้รับค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๐๐ 

จะได้รับอนุญาตใหล้งเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพิ่มเติมต่อไป ถ้าค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๐๐ ให้

นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพนักศึกษา 

(๑)  กรณีนักศึกษาภาคปกติ ให้งานทะเบียนและวัดผลหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่ท าหน้าที่ใน

ลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายช่ือนกัศึกษาที่พน้สภาพนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เมื่อสิ้น
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ภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ ผลการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้น าไปรวมกบัผลการศึกษาในภาค

การศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน ยกเว้นผู้ทีจ่บการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

(๒)  กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ให้งานทะเบียนและวัดผลหรือหนว่ยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ที่ท าหน้าที่ใน

ลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายช่ือนกัศึกษาที่พน้สภาพนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนีเ้มื่อสิ้น

ภาคการศึกษาทุกภาค 

 

 

หมวด ๖ 

การเสนอใหส้ าเรจ็การศึกษา 

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

ข้อ ๒๒ การขอส าเรจ็การศึกษา ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด

ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามข้ันตอนทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๓  ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาไดต้้องมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

(๑)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป)ี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบัการศึกษาภาค

ปกติ ไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษาส าหรบัการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๑๔ ภาค

การศึกษาปกติ ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

(๒)  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)ี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบัการศึกษาภาค

ปกติ ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษาส าหรบัการศึกษาภาคพเิศษที่ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาและไม่กอ่น ๑๗ ภาค

การศึกษาปกติ ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

(๓)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติส าหรบัการศึกษา

ภาคปกติ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาค

การศึกษาปกติ ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

(๔)  หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งมลีักษณะแตกต่างจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้มหาวิทยาลัยท าเป็นประกาศ

เกี่ยวกับเวลาส าเรจ็การศึกษา และต้องมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะของการศึกษาปริญญาน้ัน 
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ข้อ ๒๔  เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษา ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี ้

(๑)  สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือชุดวิชาและเงื่อนไขที่

ก าหนดของสาขาวิชาน้ัน 

(๒) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและค่าระดบัคะแนนสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 

๒.๐๐ และไม่มรีายวิชาหรือชุดวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเปน็ I หรือ P 

(๓)  ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ค้างช าระตามทีม่หาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

(๔)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนกัศึกษาโดย

มติคณะกรรมการประจ าคณะตามหลกัเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

(๕)  มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๕ ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีตามข้อ ๒๔ จะได้รบัเกยีรตินิยมต้องม ี

คุณสมบัติเพิ่มเตมิดังนี ้

(๑) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาปกติของหลักสูตรนั้นทัง้นี้ไม่นับ

ภาคการศึกษาที่ได้รับอนมุัติให้ยกเว้นลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 

(๒)  ไม่เคยมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้รับระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 

(๓)  ไม่ถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

(๔) นักศึกษาที่มีการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตรายวิชาหรอืชุดวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไมม่ีสทิธิ

ได้รับเกียรตินิยม 

(๕) นักศึกษาผู้ทีจ่ะได้ปรญิญาตรีเกียรตินิยมอันดบัหนึง่ต้องได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแต่ ๓.๗๕ 

ข้ึนไป 

(๖)  นักศึกษาที่จะได้ปริญญาตรเีกียรตินิยมอันดับสองตอ้งได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๕๐ ข้ึน

ไปนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) สามารถรบัปริญญาตรีเกียรตินิยมได้ถ้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์การให้
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ผู้ส าเรจ็การศึกษาได้รับปริญญาตรเีกียรตินิยมครบถ้วนทั้งสองตอนคือ เมือ่ศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

และเมือ่ศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อเนือ่ง) 

ข้อ ๒๖ การใหป้รญิญาตรีและปริญญาตรเีกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นผูเ้สนอช่ือนักศึกษาในสงักัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ซึ่ง

สมควรได้รบัปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการเพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

 

 

หมวด ๗ 

การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

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

ข้อ ๒๗ คุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียน 

(๑)  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับเข้าเป็นนักศึกษา 

(๒)  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายรบัทราบหรือรับรอง 

(๓)  มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดคุณสมบัติ   อื่น ๆ ของผู้ขอเทียบ

โอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได ้

ข้อ ๒๘  หลักเกณฑก์ารเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 

(๑)  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุม่ชุดวิชาในหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาทีส่ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรฐัที่มอี านาจตามกฎหมายรบัทราบหรือรับรองรายวิชาที่ได้รับ

อนุมัติให้โอนหน่วยกิต ให้บันทึกผลการเรียนเป็น S 
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(๒)  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุม่ชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุม่ชุดวิชาที่ขอเทียบ(๓) เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรอืกลุม่

รายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดบัคะแนน C หรือ ค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 

(๔)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไมเ่กิน

สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรทีร่ับโอน 

(๕)  รายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะไม่น ามา

ค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 

(๖)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 

(๗)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนนกัศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า

ช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รบัอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลกัสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๒๙ หลักเกณฑก์ารเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาใน

ระบบซึ่งไม่มีองค์กรของรัฐรับทราบหรือรบัรองและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(๑)  การเทียบความรูจ้ะเทียบเป็นรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือ กลุม่ชุดวิชา 

ตามหลกัสูตรและระดบัการศึกษาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

(๒)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรอืชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุม่ชุดวิชา 

และเกณฑก์ารตัดสินของการประเมินแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย 

(๓)  ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือค่าระดบัคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 

จึงจะใหจ้ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาน้ัน แต่จะไม่ใหร้ะดับคะแนนและไม่

น ามาคิดค่าระดับคะแนนผลการเรียนหรือค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 

(๔)  การบันทึกผลการเรียนใหบ้ันทึกตามวิธีการประเมิน 

(๕)  การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชา จากการศึกษานอกระบบหรอืการศึกษา

ในระบบซึ่งไมม่ีองค์กรของรัฐรับทราบหรอืรบัรอง และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่

ของจ านวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรระดับปรญิญาตรทีี่ขอเทียบ 
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(๖)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ย ๑ ปีการศึกษาส าหรบัหลักสูตรปรญิญาตรี 

 

 

หมวด ๘ 

การจัดการศึกษาที่ศูนย์ใหก้ารศึกษา 

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

ข้อ ๓๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ณ ศูนย์ให้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยจัดท าเป็น

โครงการ และให้แสดงข้อมลู ความต้องการ ศักยภาพ วิธีการจัดการศึกษา สาขาที่เปิดสอนและการบริหารจัดการ

โครงการ ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๑ ให้มหาวิทยาลัยสนบัสนุนศูนย์ให้การศึกษา ดังต่อไปนี ้

(๑)  การประชาสมัพันธ์ศูนย์ให้การศึกษา 

(๒) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายระยะใกล้ 

ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกบัจ านวนนักศึกษา 

(๓) การใหบ้ริการผ่านส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายข้อมูลศูนย์การเรียนรู้

ทางอิเล็กทรอนกิส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา เพื่อค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองและอาจจะจัดการ

เรียนการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษาทางไกลก็ได ้

ข้อ ๓๒ ศูนย์ให้การศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบทัง้ในภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ข้อ ๓๓ การบริหารศูนย์ให้การศึกษา ให้มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิารประจ า

ศูนย์ให้การศึกษา 

(ก)  คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 

(๑)  อธิการบดเีป็นประธานกรรมการ 

(๒)  รองอธิการบดี คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 

(๓)  คณบดี คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
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(๔)  หัวหน้าศูนย์ให้การศึกษา คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

(๕)  ผู้อ านวยการกองคลงั เป็นกรรมการ 

(๖)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(ข)  คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์การศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์ให้การศึกษา เป็นประธาน

กรรมการ และให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการบริหารงานและเลขานุการในแต่ละแห่งตาม

ความเหมาะสม จ านวนไม่เกิน ๖ คนให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลตามวรรคแรก   โดยออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย

ตามค าแนะน าของประธานศูนย์ให้การศึกษาประธานศูนย์ให้การศึกษา หรือประธานจัดการศึกษา อาจเสนอให้

อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลผู้ท าหน้าที่รองประธานศูนย์ให้การศึกษา หรือไม่ก็ได้ และให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็น โดยออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยของแต่ละศูนย์ ให้การศึกษาคณะกรรมการ

อ านวยการและคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี ในกรณีที่กรรมการ

พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลือกกรรมการใหม่ด ารงต าแหน่งแทนเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน

แทน แตถ้่าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการอ านวยการ มหีน้าที่ดังนี ้

(๑)  วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒)  ควบคุม ดูแลการด าเนินการของคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา 

(๓)  ให้ค าปรึกษา สนบัสนุนแนวทางการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา 

(๔)  ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ 

(๕)  อนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการบรหิารการศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา 

(๖)  อนุมัติผลการศึกษา 

(๗)  แต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพือ่พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรือ่งใดหรือ

มอบหมายใหป้ฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ 

ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) บรหิารงานการจัดการศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รบัอนุมัติ

จากคณะกรรมการอ านวยการ 
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(๒)  บรหิารงานวิชาการของศูนย์ให้การศึกษา การจัดการวัดผล ประเมินผล ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาการ 

(๓) เสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดปี

การศึกษา 

ข้อ ๓๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารยป์ระจ า อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าทีส่อน 

บรรยาย ฝึกอบรม และนเิทศการปฏิบัตงิานนักศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา แต่ละแห่งตามมาตรฐานและระเบียบ 

ข้อบังคับทีก่ าหนด 

ข้อ ๓๗ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในสิ่งต่อไปนี ้

(๑) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศศูนย์เครือข่ายระยะใกล้

ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกบัจ านวนนักศึกษา 

(๒) การใหบ้ริการผ่านส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายข้อมูลศูนย์การเรียนรู้

ทางอิเล็กทรอนกิส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพื่อค้นคว้าหาความรู้ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

     กร ทัพพะรังส ี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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156 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล 

    นายตีรวิชช์ ทินประภา 

2. ต าแหน่งทาวิชาการ 

    อาจารย ์

3. เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 

    037217 

4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร ์ 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยม) 
2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5. ผลงานวิชาการ 

ต ารา 

การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2558) 

การคิดเชิงคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2558) 

งานวิจัย 

- การวิเคราะห์การใช้ค าถามของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

(ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา). (พ.ศ. 2557). 

- ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  

ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา). (พ.ศ. 2555). 

บทความ 
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การรูเ้รื่องทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (นิตยสาร สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 42 ฉบับที่ 187 มีนาคม-เมษายน 2557 หน้า 23-26) 

6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 

 1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

 2. การพัฒนาหลกัสูตรคณิตศาสตร ์

 3. ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนคณิตศาสตร ์

 4. คณิตศาสตร์เพื่อความช านาญเฉพาะด้าน 

 5. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร ์

  

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล 

    นายปุณยพล จันทร์ฝอย 

2. ต าแหน่งทาวิชาการ 

    อาจารย ์

3. เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 

    041477 

4. คุณวุฒิ 
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ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
กศ.ม. คณิตศาสตร์ 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
5. ผลงานวิชาการ 

ต ารา 

เรขาคณิตส าหรับครูคณิตศาสตร์. (พ.ศ. 2557)       

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร.์ (พ.ศ. 2557)       

การวิจัย 

- การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมลู ส าหรบันักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา. (พ.ศ. 2558)       

6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 

 1. การสืบค้นทางคณิตศาสตร ์

2. เรขาคณิตส าหรับครูคณิตศาสตร์ 

3. โปรแกรมส าเรจ็รูปทางคณิตศาสตร์ 

4. ประวัติคณิตศาสตร ์
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล 

    นายธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ 

2. ต าแหน่งทาวิชาการ 

    อาจารย ์

3. เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 

    008851 

4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
วท.ม. สถิติประยุกต ์ 2543 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ค.บ. คณิตศาสตร์  

(เกียรตินิยมอันดบั 1) 
2539 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

5. ผลงานวิชาการ 

ต ารา 

 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2558) 

 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (พ.ศ. 2558) 
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งานวิจัย 

 - ปัจจัยที่มีตอ่การเลอืกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 (พ.ศ. 2558) 

 - การพัฒนารปูแบบการสอนโดยการใช้บทเรียนออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ในวิชาหลักการคณิตศาสตร์ส าหรบัครู. (พ.ศ. 2558) 

 - การพัฒนากระบวนการสอนโครงงานคณิตศาสตรส์ าหรับครูระดบัมัธยมศึกษาในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร. (พ.ศ. 2557) 

 - การพัฒนารปูแบบการสอนวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับนกัศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ด้วย

กระบวนการ MIAP. (พ.ศ. 2556) 

 - การพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยการจัดการ

คุณภาพ. (พ.ศ. 2555) 

 - การศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. 

(พ.ศ. 2555) 

6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 

    1. หลักการคณิตศาสตรส์ าหรับครู 

2. สถิติเพื่อการวิจัย 

3. ระบบจ านวนส าหรบัคร ู

4. สถิติวิเคราะหส์ าหรับคร ู
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล 

    นางสาววาริยา พุทธปฏิโมกข์ 

2. ต าแหน่งทาวิชาการ 

    อาจารย ์

3. เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 

    055222 

4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์และ

วิทยาการคณนา 
2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5. ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย 

การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนกัศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนนัทา. (พ.ศ. 2558) 

6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต 

 1. แคลคูสัสส าหรับครู 1 

 2. แคลคูลัสส าหรับครู 2 

 3. สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับคร ู

 4. ภาษาองักฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร์ 1 

 5. ภาษาอังกฤษส าหรบัครูคณิตศาสตร์ 2 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – นามสกุล 

    นายธนัชยศ จ าปาหวาย 

2. ต าแหน่งทาวิชาการ 

    อาจารย ์

3. เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 

    063706 
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4. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
วท.ด. คณิตศาสตร์ 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วท.ม. คณิตศาสตร์ 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วท.บ. คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม) 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

5. ผลงานวิชาการ 

 - 
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ภาคผนวก จ
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สรุปการประชุม 
การวิพากษพ์ฒันาหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร (ปรบัปรุงหลกัสตูร)  

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
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สรุปการประชุมการวิพากษพ์ฒันาหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
(ปรับปรุงหลักสตูร) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

วันจันทร์ที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  

ณ  หอ้งประชุม ๑๑๒๔ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

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

 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๑. ประธานทีป่ระชุม อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร ์

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ตีรวิชช์  ทินประภา  

    อาจารย์ปุณยพล  จันทรฝ์อย  อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์  อาจารย์วาริยา  พุทธปฏิโมกข์  

    และผู้เกี่ยวข้อง รวม ๑๐ คน 

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ            

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินจิ  เทือกทอง และ  นางสาวจริาพร  พรายมณี  

๔. หลักสูตรที่น ามาวิพากษ์พฒันาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) คือ  

    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

๕. สรุปผลการวิพากษ์หลกัสูตร ดังนี ้
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อาจารย์ตีรวิชช์ ทินประภา กล่าวเปิดการประชุมวิพากษ์พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(ปรบัปรุงหลกัสูตร) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน ๓ คน ได้แก่  

๑. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  เทอืกทอง ๓. นางสาวจิราพร  พราย

มณ ี และสาขาวิชาที่เข้าร่วมการวิพากษ์พัฒนาหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ปรับปรงุหลักสูตร) 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ตีรวิชช์  ทินประภา, อาจารย์ปุณยพล  จันทร์ฝอย,  อาจารย์ธนวัฒน์  

ศรีศิริวัฒน์,  อาจารย์วาริยา  พุทธปฏิโมกข์ และผู้เกี่ยวข้อง รวม ๑๐ คน 

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการวิพากษ์ครั้งนี้ ตามนโยบายการปฏิรูป

หลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา ตลอดจนสอดคล้อง

กับความต้องการ และระบบการจัดการศึกษาของไทย ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่

ตลอดจนคุรุสภาได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ ๑๑ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยคาดว่าจะเริ่มใช้หลักสูตร พ.ศ.

๒๕๖๐ ใช้เปิดสอนส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้ประธานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิท าการ

วิพากษ์และให้ค าแนะน าความรู้ข้อคิดให้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อน าไปปรับปรุงใช้ในหลักสูตร ดังนี้ 

๕.๑ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ กล่าวว่า ได้พิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์จึง

ได้สรุปข้อสังเกต ดังนี ้

 เนื่องจากเป็นหลักสูตรของคณะ เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานวิชาชีพก ากับจึงควรมีรายวิชาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพให้ครบทั้ง ๑๑ มาตรฐาน ตามประกาศของ    คุรุสภาได้ก าหนดให้หลักสูตรที่เปิดใช้ตั้งแต่ พ.ศ.

๒๕๕๗ เป็นต้นไปต้องมีมาตรฐานของหลักสูตรจ านวน ๑๑ มาตรฐาน โดยการเขียนรายวิชาลงในหมวดวิชา

โดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะด้าน คือ วิชาชีพและวิชาเอก ช่ือรายวิชาเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั้ง ๑๑ มาตรฐานยังไม่

ปรากฏอย่างเด่นชัด เช่น รายวิชาการประกันคุณภาพ วิชาหลักสูตร วิชาวัดประเมินผล วิชาคุณธรรมจริยธรรม 

หรือวิชาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเห็นควรออกแบบช่ือวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและมีค าอธิบาย

รายวิชาที่ครอบคลุมกับมาตรฐานวิชาชีพไม่อธิบายรายละเอียดเยอะเกินไป ควรเลือกข้อไหนเป็นตัวน าของ

หลักสูตร การเตรียมสื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยเทียบจาก สกอ. 

 ๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  เทือกทอง กล่าวว่า ได้พิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงได้

สรุปข้อสังเกต ดังนี ้
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ซึ่งในเล่มหลักสูตรยังปรากฏไม่ครบ และการจัดท ารายวิชาเอกมีสาระความรู้ของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคุ

ลมกับมาตรฐานความรู้ที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ นอกจากนี้ได้ให้ความเห็นว่ารายวิชา

ในส่วนของวิชาชีพครูให้เป็นหลักแกนกลางสามารถใช้ร่วมกันได้ พร้อมทั้งดูควบคู่กับแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการบริหาร

จัดการของหลักสูตร ควรเน้นค าอธิบายรายวิชา และมีผลต่อการไปเรียนปริญญาโทด้วย ไม่ควรตัดค าบางค า ช่ือ

วิชาจะมีการเรียบเรียงให้เข้าใจกับเนื้อหาที่สอน 

๕.๓  นางสาวจิราพร  พรายมณี กล่าวว่า ได้พิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงได้สรุปข้อสังเกต 

ดังนี ้

ได้กล่าวในภาพรวมว่าการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยควรบูรณาการเกี่ยวกับ

วิธีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทางการศึกษาที่ก าหนดไว้  ช่ือวิชาบางวิชามีการเรียบเรียงให้เข้าใจกับเนื้อหาที่สอน 

ในการนี้หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ประชุมได้ช้ีแจงเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ในสาขาวิชา พร้อมกันนี้ 

เสนอที่ประชุมเห็นควรให้สาขาพิจารณา 

 

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๐๐ น. 

 

 

(นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม) 

      จดรายงานการประชุม 

 

        

 

    (อาจารย์ ดร.อญัชนา  สุขสมจิตร) 
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                                                                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร ์

 

 

 



170 

 

 



171 

 

 

 



172 

 

 



173 

 

 

 



174 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ช
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