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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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คณะศึกษาศาสตร์ ภาควชิาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู ้

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 

ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Education Program in Mathematics  

                            

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

  ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

      ชื่อย่อ   ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

 ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Mathematics)      
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่  144  หนว่ยกติ  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

ปรญิญาตรทีางวิชาชีพ 
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 5.3 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  

 5.4 การรับเข้าศึกษา   

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2562  และในการประชุมครัง้ที่ 8/2562 เมือ่วันที ่31 สงิหาคม 2562 
 สภาวิชาชีพ ให้การรับรอง เมือ่วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ………. 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพรว่่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 ครู อาจารย ์นักวชิาการ  นักการศึกษาด้านคณิตศาสตร ์
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9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1. อาจารย์ ดร.พรทพิย์  

   โรจน์ศิรพิศาล 

 

 - Ph.D. (Mathematics Education),  

   Oregon State University, USA, 2003 

 - M.S. (Mathematics Education),  

  Oregon State University, USA, 1999 

 - ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,     

    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538 

X XXXX XXXXX XX X 

2. อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี 

 

 - ปร.ด. (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

    ศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ), 

    มหาวิทยาลยัมหิดล , 2553 

 - ศษ.ม. (คณติศาสตรศ์ึกษา),       

    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549 

 - ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,     

    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

X XXXX XXXXX XX X 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

 ดร.เจนสมุทร แสงพันธ ์

 - ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),    

    มหาวิทยาลยัขอนแกน่, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศ์ึกษา),     

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

 - ศษ.บ. (คณิตศาสตร)์,    

    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 

X XXXX XXXXX XX X 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

    ดร.สันติ  ทาเสนา 

- Ph.D. (Mathematics), Cornell   

   University, USA, 2011 

- M.S. (Mathematics), New mexico  

  State University, USA, 2006 

- วท.บ.(คณิตศาสตร)์,   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

X XXXX XXXXX XX X 

5. อาจารย ์ดร.ปรยีานุช 

    โหนแหยม 

 

- วท.ด. (คณิตศาสตร)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- ป.บัณฑิต (การสอน), มหาวทิยาลยั 

   บูรพา, 2550 

- วท.บ. (คณิตศาสตร)์, มหาวิทยาลยั 

   บูรพา, 2549 

X XXXX XXXXX XX X 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ .......................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    การวางแผนพัฒนาหลักสูตรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์จ าเป็นต้อง

ด าเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแส       

โลกาภิวัตน์และยุคข้อมูลข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาทุกระดับของทุกประเทศ เพื่อรองรับ

ความต้องการและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม  บริบทที่ต้องพิจารณา

ประกอบด้วยกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและสากล บรบิททางเศรษฐกิจตลอดจนบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในการจัดท าแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ซึ่ ง เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นกรอบ

เปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต ยกระดับ

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความรู้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะให้คนไทยทุกคน

ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

จะท าให้คนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่จะสอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  ส่งผลให้

พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลัง

มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

 ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยจึงถือ

เป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ทักษะการท างาน และการเตรียมคนให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ

และทักษะกระบวนการคิด และมีคุณธรรมจริยธรรม และในท านองเดียวกันแผนการศึกษาแห่งชาติในยุค

ปฏิรูปการศึกษาระยะที่ 1 และ 2 (พ.ศ. 2545 – 2559) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าการศึกษาคือการ

พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ 



5 
 

คณิตศาสตรเ์ป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร ์ดังนั้นเปูาหมายส าคัญของการด าเนินการจัดการศึกษาคอืการ

ให้คนได้รับการพัฒนา และการเตรยีมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ 

 เนื่องจากการเรยีนรูค้ณิตศาสตรช่์วยพัฒนาคนให้รู้จักคดิเป็น และแกป้ัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล

ดังนั้นการที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพโดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ

เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์มาช่วย

ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อน า

ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป 

      11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 แนวทางจัดการศึกษาแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นกรอบเปูาหมายและทิศ

ทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยใหเ้ต็ม

ตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งได้มียุทธศาสตร์

หลัก ๆ กล่าวคือ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ

นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา การ

จัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชวีิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

บรหิารจัดการศึกษา 

 จากยุทธศาสตรด์ังกล่าวจะเห็นได้วา่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ในทุกระดับให้มีศักยภาพที่เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา ซึ่งบุคลากรทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ถือเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งของประเทศที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรงเช่นเดียวกับบุคลากรในสาขาอื่น ๆ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรยีนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตรท์ี่ดีเพื่อแข่งขันกับนานาชาติ 

สามารถด าเนินอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยอมรับการแลกเปลี่ยนของสังคม การเมืองซึ่งมีผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตภายใต้บริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 

 จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักการของการพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความจ าเปนูของสังคม ซึ่งจะเห็นได้วา่จากทศิทางของการจัดการศึกษาของชาติ และ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเปูาหมายภาพอนาคตของสังคมประเทศไทย โดยที่
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คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล  มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข ดังนั้นภาพของห้องเรียนจึงต้อง

เปลี่ยนไป กับภาพอนาคตที่เกิดขึ้น  ห้องเรียนจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนให้สร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้  เป็นนวัตกร ทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทยบนวิถีโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ท าให้หลักสูตรการผลิตครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางสังคมดังกล่าว 

 ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจ์ึงเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่ง

ของหน่วยงานในระดับอุดมศึกษาที่จะช่วยกันพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ

และการเป็นผู้น าทางด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ รูจ้ักการวเิคราะห์ ศึกษาค้นคว้า วิจัยและ

บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาสากล  นอกจากนี้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความสมบูรณท์ั้งร่างกาย จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะ

ความเป็นไทย เพื่อให้สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ กระบวนการคิด และคุณลักษณะที่พึง

ประสงคใ์ห้ได้มาตรฐานทั้งในระดับชาติและสากลต่อไป 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์เล็งเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยเน้นการพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่

พัฒนาขึ้นและรองรับการแข่งขันทางการจัดการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ทั้ งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูง

ในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัย และการผลิตบัณฑติที่เกง่ ดี มีคุณภาพและเป็นก าลังที่

ส าคัญในการผลักดันนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทยต่อไป 

12.2  ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 

 การวางแผนและออกแบบหลักสูตรได้ค านึงถึงความส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตนสู่

ความเป็นบัณฑิตที่สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” แปลว่า “บัณฑิต

ท้ังหลายย่อมฝึกตน” เพื่อให้สามารถเผชิญกับวิกฤตและสร้างสรรค์องค์ความรู้และโอกาสในการพัฒนา

ตนและเด็กตลอดจนการศึกษาได้อย่างมีวิจารณญาณ มีอัตลักษณ์และสร้างสรรค์ให้สามารถรับมือกับ

ปัญหาและความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ มีคุณธรรม และจรยิธรรมน าทางแห่งชีวติสอดคล้องกับพันธกิจ

ของสถาบันที่ว่าการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ บริการชุมชน ตอบสนอง
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ความต้องการของท้องถิ่น อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ

บรหิารตามหลักธรรมาภิบาล สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซยีน 

 นอกจากนี้พันธกิจหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ การผลิตบัณฑิตทาง

การศึกษาที่เป็นคนดี มีความสุขและมีความเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา บรกิารวิชาการ สรา้งเครอืข่ายทางการศึกษาและวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นที่พึ่งแก่สังคม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพึ่งพา

ตนเองได้ การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างผสมกลมกลืนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บนพืน้ฐานทางวัฒนธรรมและ จรยิธรรมของแต่ละสังคม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

ศักยภาพสูงทั้งด้านปัญญา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม สามารถน าพาเยาวชนไทยเข้าสู่สังคมแห่ง   

การเปลี่ยนแปลงของโลกและพรอ้มรับการแขง่ขันกับนานาชาติ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน  

 13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนเป็น  

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   หมวดวิชาเฉพาะ 

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

   ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ  
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่

เกี่ยวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการ

เรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถงึจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชา

เฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ 

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ .6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ .7 ทุก

ปีการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา  

  มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ในวิชาชีพครู มีความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ สามารถบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น าความรู้ความสามารถไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ในการจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2 วัตถุประสงค ์

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพฒันาบัณฑติที่ส าเร็จจากหลักสูตรใหม้ี

คุณภาพโดยมีคุณลักษณะ ดงันี้ 

      1) มีเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพครคูณิตศาสตร ์

      2) มีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎ ีหลักการ โครงสรา้งและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

      3) มีความสามารถในการจดัการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตรใ์นทุกระดับการศึกษา 

 4) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และติดตามความก้าวหน้าในดา้นการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

    5) สามารถน าความรู้ในการจัดการเรยีนรูม้าประยุกต์ใชใ้ห้สอดคลอ้งกับบริบท 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดอ้ย่างมีวิจารณญาณและสรา้งสรรค ์

      6) มีความสามารถในการบรูณาการความรู้เนือ้หาคณิตศาสตร์และศาสตรก์ารสอน

คณิตศาสตร ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสม 

      7) มีความสามารถในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 4 

ปีโดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่

ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 

 มีการตรวจสอบและทบทวนผล

การด าเนินงานในแตล่ะปี เพื่อ

น ามาสู่การปรับปรุงการเรียน

การสอนให้มีประสิทธภิาพ 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 4 ปี ใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะ 

การได้งานของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญา

ตรทีี่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไป

ตามเกณฑ ์

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

    ระบบการศึกษาตลอดป ี(ไมน่อ้ยกวา่ 16 สัปดาห์) 

     ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
 มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีภาคฤดูรอ้น       

  ไม่มีภาคฤดูรอ้น 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค   

  - ไมม่ ี

2.  การด าเนนิการหลักสูตร  

2.1  วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

   ระบบทวิภาค 

   ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนสิงหาคม ถงึ ธันวาคม 

   ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 

   ในเวลาราชการ 

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  

  ผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

 มีคา่นิยมเจตคติที่ดีและคุณลกัษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านขอ้สอบวัดคุณลกัษณะ 

 ความเป็นครู และผา่นเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตามระเบยีบ 

 ข้อบังคับการคัดเลือก ซึง่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

   ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

   การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา  

   นักศึกษาย้ายคณะเนือ่งจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับวิชาชีพครู 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

 จัดสอนเสริมเตรยีมความรู้พื้นฐานและคา่ยวิชาการกอ่นการเรยีนและระหว่างเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปาูหมายชวีิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลยั 

และการแบง่เวลา 
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 จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าทีส่อดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแกน่ักศกึษา 

และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพเิศษ 

 จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศกึษาและการดูแลนักศึกษา ไดแ้ก ่

วันแรกพบระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรยีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก

อาจารย์ผูส้อน และจัดกจิกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

 นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบวัดแววความเป็นครูกอ่นเข้าศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

จ านวน

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2556 

ช้ันปีที่ 1 35 35 35 35 35 

ช้ันปีที่ 2 - 35 35 35 35 

ช้ันปีที่ 3 - - 35 35 35 

ช้ันปีที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

คาดว่า 

จะส าเร็จ

การศึกษา 

   35 35 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  

 1.  รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการ
เสนอตัง้งบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 53,524,485 26,642,300 56,200,700 27,974,400 59,801,300 28,934,600 

วิจัย 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 

บรกิารวิชาการแก่สงัคม - 810,000 - 810,000 - 810,000 

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 29,186,500 31,038,000 30,645,800 32,589,900 31,271,400 33,895,000 

บรหิารมหาวิทยาลัย 25,380,600 17,997,200 26,649,600 18,897,000 27,164,000 19,246,000 

บูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

30,000,000 - - - - - 

รวม 138,431,585 79,247,500 113,836,100 83,031,300 118,576,700 85,645,600 

รวมทั้งส้ิน 217,679,085 196,867,400 204,222,300 

 
 

 2. คา่ใช้จา่ยต่อหัว   279,120 บาท 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรยีน 

   แบบทางไกลผา่นสื่อสิง่พมิพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก  

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 

 2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถ้าม)ี 
  1. กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลยั เชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเปน็กระบวนวิชาที่มเีนือ้หาอยู่
ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคยีงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสรา้งหลักสูตรสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่หรือเปน็กระบวนวิชาที่เป็นประโยชนต์่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 
  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพจิารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกติ ล าดับขั้นของกระบวนวิชา
ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวทิยาลยัอืน่ โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้อาจต้องมีการ
พิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดบัขั้นตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ.2561 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  9 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม   3 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        108 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู) ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาแกนบังคับ  37 หน่วยกิต 
   2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเอก  ไม่น้อยกวา่ 69 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาทางด้านเนือ้หา ไม่น้อยกวา่ 51 หน่วยกิต 
                                      1) วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต 
    2) วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต 
                                      1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
    2) วิชาเลอืก ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
              2.3 วิชาโท (ถา้มี) ไม่น้อยกวา่ 15  หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 กระบวนวิชา  

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

 General Education  30  Credits 

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

 Language and Communication  12  Credits 

 001101 ม .อ.  101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

  ENGL 101 Fundamental English 1  

 001102 ม .อ.  102 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

  ENGL 102          Fundamental English 2  

 001201 ม .อ.  201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

  ENGL 201        Critical Reading and Effective Writing  

 050100 ม  .ศท. 100 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 

  HUGE 100  Usage of the Thai Language  

 
             1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9  หน่วยกิต 

 Humanities and Social Sciences  9  Credits 

 063201 ศ.ลส. 201  การเรียนรูผ้่านปรากฏการณใ์นสังคม 3(3-0-6) 

   EDCI 201 Learning through Social Phenomenon 

    เลือก 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

         Select 6 credits from the followings: 

 013110 ม .จว.  110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

  PSY 110 Psychology and Daily Life  

 050104 ม.ศท. 104 มนุษย์กับโลกสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 

  HUGE 104 Man and the Modern World  

 050106 ม .ศท.  106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคณุค่า 3(3-0-6) 

  HUGE 106 Humanistic Arts  

 103271 วจ .ล.  271 สังคตีวิจักษ ์ 3(3-0-6) 

  DART 271 Music Appreciation  

 154130 ส.ภม. 130 ภูมิสารสนเทศในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

  GEO 130 Geo-Information in Daily Life  

 154153 ส.ภม. 153 ภัยพิบัติในโลกสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 

  GEO 153 Disaster in Modern World  

 176100 น .ศท.  100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

  LAGE 100   Law and Modern World  
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 702101 บธ .กง.  101 การเงินในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  FINA 101 Finance for Daily Life  

 751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตรใ์นชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

  ECON 100 Economics for Everyday Life  

 851103 สม. 103 ชีวติและสงัคมผ่านสื่อ 3(3-0-6) 

  MC 103 Life and Society Through Media  

 

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6  หน่วยกิต 

 Science and Mathematics  6  Cadits 

     เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

     Select from the followings: 

 201100 ว .วท.  100 วิทยาศาสตรบ์ูรณาการ                             3(3-0-6) 

  SC 100 Integrated Science  

 201114 ว .วท.  114 วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

  SC 114 Environmental Science in Today’s World  

 202100 ว .ชว.  100 ชีววทิยาในชีวติประจ าวัน                        3(3-0-6) 

  BIOL 100 Biology in Everyday Life  

 203100 ว .คม.  100 เคมีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  CHEM 100 Chemistry in Everyday Life  

 204100 ว .คพ.  100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติสมยัใหม่    3(2-2-5) 

  CS 100 Information Technology and Modern Life  

 206109 ว .คณ.  109 คณิตศาสตรใ์นโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 

  MATH  109 Mathematics in Today’s World  

 362211 ก .อร.  211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

  CONS 211 Principles of Conservation  

 462130 ภ .บก.  130 ยาในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life  

 953111 ศท .วว.  111   ซอฟต์แวร์ส าหรับชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

  SE 111 Software for Everyday Life  

    

 

 

 

 



16 
 

   1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม      3  หน่วยกิต 
 Learning through Activities 

    เลือก 2 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้
    Select 2 credits from the followings: 

 057121 ศ.ล. 121 ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise  

 057122 ศ.ล. 122 ว่ายน้ าเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise  

 057123 ศ.ล. 123 วอลเลย์บอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 123  Volleyball for Life and Exercise  

 057125 ศ.ล. 125 กจิกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise  

 057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise  

 057127 ศ.ล. 127 แบดมินตนัเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise  

 057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพื่อชวีิตและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 128 Tennis for Life and Exercise  

 057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนิสเพือ่ชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise  

 057130 ศ.ล. 130 กอล์ฟเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 130 Golf for Life and Exercise  

 057131 ศ .ล.  131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 2(2-0-4) 

  EDPE 131 Exercise and Health  

 057132 ศ .ล.  132 ชีวติมีสุขในคา่ยพักแรม 2(2-0-4) 

  EDPE 132 Happy Life in Camping  

 057133 ศ .ล.  133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต 2(2-0-4) 

  EDPE 133 Recreation for Quality of Life  

 057134 ศ .ล.  134 ออกก าลังกายด้วยน้ าหนักเพื่อสรา้งกล้ามเนือ้ 2(2-0-4) 

  EDPE 134 Muscle Building with Weight Training  

 057135 ศ .ล.  135 แอโรบคิเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 

  EDPE 135 Aerobic Exercise for Health  
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    และเลือกเรียน 1 หน่วยกิตวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 
    Select 1 credit from the followings: 

 099101 ศ .ศท.  101 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 1(0-3-1) 

  EDGE 101 Learning Through Activities 1  

 099102 ศ .ศท.  102 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 1(0-3-1) 

  EDGE 102 Learning Through Activities 2  

 099103 ศ .ศท.  103 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 1(0-3-1) 

  EDGE 103 Learning Through Activities 3  

 

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       108 หน่วยกิต 

     Field of Specialization   a minimum of  108 Credits 

    2.1 วิชาแกน (วชิาชพีคร)ู ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต 

    Core Courses a minimum of 39 Credits 

     2.1.1 วิชาแกนบังคับ   37 หน่วยกิต 

 Required Core Courses 37 Credits 

  100109 ศ .ช.  109 แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรยีนยุคใหม่  2(1-2-3) 

  EDPF 109 Model of Teacherness for Modern Classroom  

 100110 ศ .ช.  110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมอืงช้ันเลศิ  2(1-2-3) 

  EDPF 110 Globalization and Education for Smart Citizenship  

 100111 ศ.ช. 111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูแ้นวใหม ่                          2(1-2-3) 

  EDPF 111 Curriculum and Learning Management in Modern Trends   

 100112 ศ.ช. 112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรยีนยุคดิจิทัล 2(1-2-3) 

  EDPF 112 Psychology for Student Development in Digital Era  

 100191 ศ.ช. 191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  1(0-3-0) 

  EDPF 191 Teaching Profession Practicum in School 1  

 100228   ศ .ช.  228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดิจิทัล    2(1-2-3) 

  EDPF 228 Communicative Language for Teachers in Digital Era  

 100229 ศ .ช.  229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อการเรยีนรู้ยุคใหม ่                     2(1-2-3) 

  EDPF 229 Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era 

 

 100230 ศ .ช.  230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่                          2(1-2-3) 

  EDPF 230 Learning Measurement and Evaluation in Modern 

Trends 
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 100231 ศ .ช.  231 การประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อความเป็นเลิศ  2(1-2-3) 

  EDPF 231 Educational Quality Assurance for Excellence  

 100291 ศ.ช. 291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 1(0-3-0) 

  EDPF 291 Teaching Profession Practicum in School 2  

 100315 ศ .ช.  315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจดัการศึกษาบนฐานชุมชน 2(1-2-3) 

  EDPF 315 Multicultural Education and Community-Based Education  

 100316 ศ .ช.  316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพผู้เรยีนทีม่ีความ

ต้องการจ าเปน็พิเศษ  
2(1-2-3) 

  EDPF 316 Special Education for Enhancing Potentials of Students 

with Special Needs 

 

 100317 ศ .ช.  317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  Subject 3(2-3-5) 

  EDPF 317 Microteaching Skills Practice  

 100391 ศ .ช.  391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 4(0-12-0) 

  EDPF 391 Teaching Profession Practicum in School 3  

 100404 ศ .ช.  404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 2(1-2-3) 

  EDPF 404 Research for Learners’ Quality Development  

 100491 ศ .ช.  491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 6(0-18-0) 

  EDPF  491  Teaching Profession Practicum in School 4  

    

     2.1.2 วิชาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต 

 Electives Core Courses  a minimum of  2 Credits 

    เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

    Select from the followings: 

 100214 ศ.ช. 214 การจัดการเรียนรูผ้่านการปฏบิัติ 2(1-2-3) 

  EDPF 214 Active Learning Management  

 100216 ศ.ช. 216 การเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

2(1-2-3) 

  EDPF 216 Differentiated Instruction  

 100217 ศ.ช. 217 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 

  EDPF 217 Information for Learning  

 100220 ศ.ช. 220 การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรคใ์นการศึกษา 2(1-2-3) 

  EDPF 220 Creative Art Integration in Education  

 100222 ศ.ช. 222 โลกศึกษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 2(2-0-4) 

  EDPF 222 Global Education for Lifelong Learning 
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 100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

  EDPF 232 Laws for Teaching Profession  

 100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

  EDPF 233 STEM Education for Life, Economy, Society and 

Environment 

 

 

   2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

   Major a minimum of 69  Credits 

ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไปไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกติ และในจ านวนนีต้อ้ง

มีกระบวนวิชาระดับ 400 ไมน่อ้ยกวา่ 18 หน่วยกติ 

A minimum of 36 credits in major courses at 300 level and among these must 

be a minimum of 18 credits in 400 level. 

  2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา            ไม่น้อยกว่า        51 หน่วยกิต 

  Academic Content Courses a minimum of 51  Credits 

        1) วิชาบังคับ                                                      36 หน่วยกิต   

   Required Courses 36  Credits 

 065120 ศ.คณ. 120 การแก้ปัญหาคณิตศาสตรใ์นระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 

  EDMA 120 Mathematical Problem Solving in School Level  

 065210 ศ.คณ. 210 จ านวนและการด าเนินการในคณิตศาสตรร์ะดับ

โรงเรียน 

3(3-0-6) 

  EDMA 210 Numbers and Operations in School Mathematics  

 065211 ศ.คณ. 211 การวัดในคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน  3(3-0-6) 

  EDMA 211 Measurement in School Mathematics  

 065212 ศ.คณ. 212 พีชคณิตในคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรียน   3(3-0-6) 

  EDMA 212 Algebra in School Mathematics  

 065310 ศ.คณ. 310 เรขาคณิตในคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน   3(3-0-6) 

  EDMA 310 Geometry in School  Mathematics  

 065311 ศ.คณ. 311 ความน่าจะเปน็และสถติิในคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรียน 3(3-0-6) 

  EDMA 311 Probabilitly and Statistics in School Mathematics  

 065420 ศ.คณ. 420 การคิดเชงิคณิตศาสตรใ์นระดับโรงเรยีน 3(3-0-6) 

  EDMA 420 Mathematical Thinking in School Level  

 065421 ศ.คณ. 421 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  EDMA 421 Mathematical Skills and Processes  

 206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

  MATH 111 Calculus 1  
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 206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

  MATH 112 Calculus 2  

 206217 ว.คณ. 217 แนวคิดหลักมลูของคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics  

 206281 ว.คณ. 281 คณิตศาสตรด์ิสครตี 3(3-0-6) 

  MATH 281 Discrete Mathematics  

         

  2) วิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต   

  Elective Courses a minimum of   15 Credits 

  เลือกกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไมน่้อยกวา่ 9 หน่วยกติ  

 A minimum of 9 credits in major elective courses at 300 level  

 065320   ศ.คณ. 320 ประวัติศาสตรค์ณิตศาสตรส์ าหรับครู  3(3-0-6) 

  EDMA 320 History of Mathematics for Teachers  

 065410 ศ.คณ. 410 แคลคูลัสในคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 3(3-0-6) 

  EDMA 410 Calculus in School Mathematics  

 065411 ศ.คณ. 411 ความเชื่อมโยงคณติศาสตรร์ะดับมหาวิทยาลยัและ

คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

3(3-0-6) 

  EDMA 411 Connection between University Mathematics and 

School Mathematics 

 

 206321 ว.คณ. 321 พีชคณิตนามธรรมเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

  MATH 321 Introduction to Abstract Algebra  

 206325 ว.คณ. 325 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 

  MATH 325 Linear Algebra  

 206327 ว.คณ. 327 ทฤษฎีจ านวน 1 3(3-0-6) 

  MATH 327 Theory of Numbers 1  

 206336 ว.คณ. 336 การวิเคราะห์เชิงจริง 1   3(3-0-6) 

  MATH 336 Real Analysis 1  

 206207 ว.คณ. 207 เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน 3(3-0-6) 

  MATH 207 Solid Analytic Geometry  

 206211 ว.คณ. 211 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

  MATH 211 Calculus 3  

 206216 ว.คณ. 216 คณิตตรรกศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 

  MATH 216 Introduction to Mathematical Logic  
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 206254 ว.คณ. 254 โปรแกรมส าเร็จเชิงคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

  MATH 254 Mathematical Package  

 206300 ว.คณ. 300 คณิตศาสตรก์ารเงนิและการประกันภัย 3(3-0-6) 

  MATH 300 Mathematics of Finance and Insurance  

 206311 ว.คณ. 311 ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน ์ 3(3-0-6) 

  MATH 311 Axiomatic Set Theory  

 206312 ว.คณ. 312 รากฐานเรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  MATH 312 Introduction to Foundation of Geometry  

 206313 ว.คณ. 313 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  MATH 313 Introduction to Topology  

 206328 ว.คณ. 328 ทฤษฎีของสมการ 3(3-0-6) 

  MATH 328 Theory of Equations  

 206331 ว.คณ. 331 แคลคูลัสขั้นสงู 3(3-0-6) 

  MATH 331 Advanced Calculus  

 206335 ว.คณ. 335 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) 

  MATH 335 Vector Analysis 

 206341 ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั 3(3-0-6) 

  MATH 341 Ordinary Differential Equations  

 206342 ว.คณ. 342 สมการเชิงอนุพนัธย์่อย 3(3-0-6) 

  MATH 342 Partial Differential Equations  

 206355 ว.คณ. 355 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

  MATH 355 Numerical Method  

 206364 ว.คณ. 364 การสรา้งแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  MATH 364 Mathematical Modeling  

 206370 ว.คณ. 370 ความน่าจะเปน็ 1 3(3-0-6) 

  MATH 370 Probability 1  

 206381 ว.คณ. 381 คณิตศาสตรเ์ชิงการจัด  3(3-0-6) 

  MATH 381 Combinatorics  

 206411 ว.คณ. 411 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 

  MATH 411 Foundation of Geometry  

 206412 ว.คณ. 412 ทอพอโลย ี 3(3-0-6) 

  MATH 412 Topology  

 206421 ว.คณ. 421 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 

  MATH 421 Abstract Algebra  
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 206423 ว.คณ. 423 เวฟเลทส ์ 3(3-0-6) 

  MATH 423 Wavelets  

 206428 ว.คณ. 428 ทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 

  MATH 428 Coding Theory  

 206436 ว.คณ. 436 แคลคูลัสของการฝนัแปรเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  MATH 436 Introduction to Calculus of Variations  

 206437 ว.คณ. 437 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 

  MATH 437 Complex Variables  

 206446 ว.คณ. 446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) 

  MATH 446 Differential Geometry  

 206476 ว.คณ. 476 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 

  MATH 476 Game Theory  

 206481 ว.คณ. 481 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 

  MATH 481 Graph Theory  

 

 2.2.2  วิชาการสอนวชิาเอก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

  Educational Courses a minimum of 18 Credits 

  1) วิชาบังคับ                                                        12  หน่วยกิต  

  Required Courses 12  Credits 

 065121 ศ.คณ. 121 การพัฒนาการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน 2(2-0-4) 

  EDMA 121 Development of Mathematical Learning in School Level  

 065332 ศ.คณ. 332 การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตรใ์นระดับประถมศึกษา 2(2-0-4) 

  EDMA 332 Organizing Mathematical Learning in Elementary Level  

 065333 ศ.คณ. 333 การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตรใ์นระดับมธัยมศึกษา   2(2-0-4) 

  EDMA 333 Organizing Mathematical Learning in Secondary Level  

 065437 ศ.คณ. 437 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

  EDMA 437 Innovation and Technology for Teaching Mathematics  

 065438 ศ.คณ. 438 การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์บบบูรณาการ 3(3-0-6) 

  EDMA 438 Organizing Integrated Mathematical Learning  
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  2) วิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต   

  Elective Courses a minimum of   6 Credits 

  เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

  Select from the followings 

 065434 ศ.คณ. 434 การวิเคราะห์ปัญหาในช้ันเรยีนคณิตศาสตร์ 3(0-9-0) 

  EDMA 434 Analysis of Problems in Mathematics Classrooms  

 065435 ศ.คณ. 435 การศึกษาอิสระทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) 

  EDMA 435 Independent Study in Mathematics Education  

 065436 ศ.คณ. 436 สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  EDMA 436 Instructional Materials for Teaching and Learning 

Mathematics 
    

    2.3 วิชาโท (ถ้ามี)           ไม่น้อยกว่า            15  หน่วยกิต 

     Minor (If any) a minimum of 15 Credits 

นักศึกษาที่ประสงคจ์ะเรียนวิชาโท อาจเลอืกเรยีนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอน

ตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียง ใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ไมน่้อยกวา่ 15 หน่วยกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์

ที่ปรกึษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรเพิ่มขึน้อีก ไม่นอ้ยกวา่ 

15 หน่วยกิต 

According to the Chiang Mai University regulation on the Minor curriculum for 

the Chiang Mai University student, if students choose to have a minor degree 

in a curriculum at the Chiang Mai University, they can register those courses 

not less than 15 credits with the academic advisor’s approval. Hence, the 

total credits for the whole curriculum is increased at least 15 credits. 

 

  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่นอ้ยกว่า              6  หน่วยกิต 

 Free Electives  a minimum of 6  Credits 

                       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า            144 หน่วยกิต 

  Total  a minimum of 144 Credits 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสงักัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 

100 – 200  แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับพื้นฐาน 

300 – 400  แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับสงู 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

001101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 001102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3(3-0-6) 

 Fundamental English 1    Fundamental English 2  

050100  การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 065120  การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในระดับ 3(3-0-6) 

Usage of the Thai Language   โรงเรยีน  

100109  แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรยีน 2(1-2-3)  Mathematical Problem Solving in   

ยุคใหม่   School Level  

 Model of Teacherness for   065121  การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 

 Modern Classroom   ในระดับโรงเรยีน  

100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)  Development of Mathematical   

 แนวใหม่                            Learning in School Level  

 Curriculum and Learning   100110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อ 2(1-2-3) 

 Management in Modern Trends   ความเป็นพลเมืองชั้นเลศิ  

206111  แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  Globalization and Education for   

            Calculus 1   Smart Citizenship  

กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3  100112 จติวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 

Science and Mathematics     ยุคดจิทัิล  

กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 2   Psychology for Student   

Learning through Activities  Development in Digital Era  

  100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1(0-3-0) 

   Teaching Profession Practicum   

   in School 1  

  206112  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

              Calculus 2  

  กลุม่วิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 6  

  Humanities and Social Sciences  

    

รวม 18 รวม 22 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

001201   การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน 3(3-0-6) 065211  การวัดในคณิตศาสตรร์ะดับ  3(3-0-6) 

 อย่างมปีระสทิธิผล   โรงเรยีน  

Critical Reading and Effective  Measurement in School   

Writing  Mathematics  

065210  จ านวนและการด าเนินการใน  3(3-0-6) 065212  พีชคณิตในคณิตศาสตรร์ะดับ  3(3-0-6) 

 คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน   โรงเรยีน  

Numbers and Operations in              Algebra in School Mathematics  

School  Mathematics  100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 2(1-2-3) 

100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  2(1-2-3)  เพื่อการเรยีนรูยุ้คใหม่  

 ยุคดจิทัิล      Innovation and Digital   

 Communicative Language for   Technology for Learning in   

 Teachers in Digital Era   Modern Era  

100230 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 2(1-2-3) 100231 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 

 แนวใหม่    เพื่อความเป็นเลิศ  

  Learning Measurement and    Educational Quality Assurance for   

 Evaluation in Modern Trends   Excellence  

100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1(0-3-0) กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 1 

 Teaching Profession Practicum   Learning through Activities  

 in School 2  วิชาแกนเลอืก 2  

206217  แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) Electives Core Courses  

 Fundamental Concepts of  วิชาทางดา้นเนื้อหา (วิชาเลอืก) 6 

 Mathematics  Electives Academic Content Courses     

206281  คณิตศาสตร์ดสิครีต 3(3-0-6)   

Discrete Mathematics    

วิชาเลอืกเสรี 3   

Free Electives                                      

    

รวม 20 รวม 19 
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ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

065310  เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับ  3(3-0-6) 063201 การเรยีนรูผ้่านปรากฏการณ์ 3(3-0-6) 

 โรงเรยีน   Learning through Social   

 Geometry in School Mathematics   Phenomenon  

065332 การจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ใน 2(2-0-4) 065311  ความน่าจะเป็นและสถติิใน   3(3-0-6) 

ระดับประถมศึกษา   คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน  

Organizing Mathematical    Probability and Statistics in   

 Learning in Elementary Level   School Mathematics  

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด 2(1-2-3) 065333 การจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ใน 2(2-0-4) 

 การศึกษาบนฐานชุมชน   ระดับ มัธยมศึกษา  

 Multicultural Education and    Organizing Mathematical  

 Community-Based Education  Learning in Secondary Level  

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบ  3(2-3-5) 100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริม 2(1-2-3) 

 จุลภาค  ศักยภาพผู้เรียนท่ีมคีวามต้องการ  

 Microteaching Skills Practice  จ าเป็นพิเศษ  

วิชาทางดา้นเนื้อหา (วิชาเลอืก) 9  Special Education for   

Electives Academic Content Courses     Enhancing Potentials of Students   

   with Special Needs  

  100391 การปฏิบัติการสอนใน 4(0-12-0) 

   สถานศึกษา 3  

   Teaching Profession Practicum   

   in School 3  

  100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2(1-2-3) 

   ผู้เรยีน  

   Research for Learners’ Quality   

   Development  

  กลุม่วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 

  Science and Mathematics    

    

รวม     19 รวม 19 
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ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

065420 การคิดเชิงคณิตศาสตร์ในระดับ 3(3-0-6) 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(0-18-0) 

 โรงเรยีน   Teaching Profession Practicum   

Mathematical Thinking in School    in School 4  

Level    

065421  ทักษะและกระบวนการทาง 3(3-0-6)   

 คณิตศาสตร์    

Mathematical Skills and     

Processes    

065437 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ 3(3-0-6)   

 การสอนคณิตศาสตร์    

 Innovation and Technology for     

 Teaching Mathematics    

065438 การจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 3(3-0-6)   

แบบบูรณาการ    

Organizing Integrated     

Mathematical Learning    

วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 6   

Electives Educational Courses    

วิชาเลอืกเสรี 3   

Free Electives                                      

    

รวม 21 รวม 6 
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3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ระบุไว้ในภาคผนวก 
 

3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 อาจารย์ ดร.พรทิพย ์ 

โรจน์ศิรพศิาล* 

 

- Ph.D. (Mathematics  

Education),Oregon State 

University, USA, 2003 

- M.S. (Mathematics Education), 

  Oregon State University, USA, 

1999 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

9 6 9 6 10(5) 

2 อาจารย์ ดร.นัฐจิรา  

บุศย์ดี* 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศกึษา) ( หลักสูตร

นานาชาติ), มหาวทิยาลัย 

มหดิล, 2553 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2549 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร์),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

9 6 9 6 24(18) 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เจนสมุทร   แสงพันธ์* 

 

- ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา),  

 มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2555 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์) ,  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

9 6 9 6 11(9) 
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ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

4 อาจารย์ ดร.ปรียานุช     

โหนแหยม* 

 

- วท.ด. (คณิตศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2555 

- ป.บัณฑิต (การสอน), 

  มหาวทิยาลัยบูรพา, 2550 

- วท.บ. (คณติศาสตร์),  

 มหาวทิยาลัยบูรพา, 2549 

6 1 6 1 8(3) 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ดร.สันต ิทาเสนา*  

 

- Ph.D. (Mathematics), Cornell    

   University, USA, 2011 

- M.S. (Mathematics), New 

Mexico State University, USA, 

2006 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2546  

6 1 6 1 9(5) 

6 รองศาสตราจารย์  

ดร.กรัณย ์ปัญโญ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2550 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา)  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

- ศษ.บ.(พลศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539  

18 - 13 - 6(-) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กรีฑา  แก้วคง 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศีกึษา), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2553 

- วท.บ. (ฟิสกิส์),  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

11 6 11 6 13(-) 

8 รองศาสตราจารย์  

ดร.เกียรตสิุดา  ศรีสุข 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล  

   การศึกษา), มหาวิทยาลัยศรี   

นครินทรวโิรฒ, 2545 

- ศศ.ม. (การวัดและประเมินผล  

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย  

เชยีงใหม่, 2535 

6 6 8 6 8(-) 
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ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ศศ.บ. (คณติศาสตร์),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

9 อาจารย์จารวี    

เพชรแก้ว 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 

   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2546 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 

   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

9 - 12 - 3(-) 

10 อาจารย์ชญาณติย์   

ยิ้มสวัสดิ ์

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2552 

- ค.บ. (การศกึษา การสอนสังคม

ศกึษา), มหาวทิยาลัยราชภัฎ

เชยีงใหม,่ 2549 

18 2 21 2 7(-) 

11 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง 

 

- ศษ .ด. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2549 

- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา   

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 

2540 

- ค.บ.(สังคมศึกษา),  

   วทิยาลัยครูบุรีรัมย์, 2533 

15 10 12 16 58(-) 

12 อาจารย์ชัยณรงค์  

จารุพงศ์พัฒนะ 

 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2550 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

18 2 11 2 10(-) 

13 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์   

ไข่เกตุ 

 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา), 

มหาวทิยาลัยบูรพา, 2555 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

18 - 18 - 2(-) 
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ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

  - วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม,่ 

2541 

     

14 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูชพี    

พุทธประเสริฐ 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),    

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

   ประสานมิตร, 2532 

- ค.ม. (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์ 

   มหาวทิยาลัย, 2523 

- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชวีวทิยา),  

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

   บางแสน, 2519 

6 6 6 6 16(-) 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เชษฐภูมิ    

วรรณไพศาล 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2559 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรการเมอืง), 

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการเมอืงการ

ปกครองเปรียบเทียบ),

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมา      ธิ

ราช, 2552 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

23 9 12 12 30(-) 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณัชชา กมล 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา),   

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์),

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2543 

 

 

9 6 9 6 12(-) 



33 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

  - ศษ.บ. (คณติศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 
     

17 อาจารย์ณัชชาจารย์  

โรจน์วัฒนดษิกุล 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

12 - 12 - 10(-) 

18 อาจารย์ณัฐนันท์  

นเิวศนว์รการ 

 

 

- ศษ.ม) .หลักสูตร  การสอน และ

เทคโนโลยกีารเรียนรู้(, 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2560 

- ศศ.บ) .ภาษาอังกฤษ( , 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2557 

9 - 12 - 3(-) 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ดวงหทัย  

กาศวิบูลย ์

 

- Ph.D. (Mathematics Education), 

Oregon State University, USA, 

2004 

- M.S. (Mathematics Education), 

   Oregon State University, USA, 

2000 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

9 9 9 9 21(-) 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เดชา  

ศุภพทิยาภรณ์ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศีกึษา), 

มหาวทิยาลัยมหดิล ,2552 

- วท.ม. (การสอนฟิสกิส์),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543  

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

9 3 12 3 18(-) 

21 รองศาสตราจารย์  

ดร.ถนอมพร  

เลาหจรัสแสง 

 

- Ph.D. (Computer Education),                   

The University of Illinois at 

Urbana–Champaign, USA, 1995 

 

 

3 6 1.5 6 4(-) 



34 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- M.Ed. (Technology for 

Education), The University of 

Illinois at Urbana–Champaign, 

USA, 1992 

- ค.บ.(ภาษาอังกฤษ),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2532 

22 อาจารย์ ดร.ทิพยรั์ตน์ 

นพฤทธ์ิ 

 

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา),   

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2548 

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์),

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2543 

- ศษ.บ. (คณติศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

6 6 6 6 11(-) 

23 อาจารย์ ดร.ธารณ ์

ทองงอก 

 

- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยบูรพา, 2555 

- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยบูรพา, 2552 

- ค.บ. (คณติศาสตร์),  

   สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 

2543 

9 3 9 3 2(-) 

24 รองศาสตราจารย์  

ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ 

 

- Ph.D. (Development Studies) 

   University of Leeds, UK, 2004 

- M.A. (Women Studies),  

   York University, UK., 2001  

- สม.ม. (สังคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา), มหาวทิยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2531 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 

2520  

 

10 14 9 6 14(-) 



35 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นทัต อัศภาภรณ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),     

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2552 

- ค.ม. (คหกรรมศาสตร์),   

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2538 

6 2 6 3 3(-) 

26 อาจารย์นันทกา ฟูสกีุล 

 

- ศษ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา 

   และการแนะแนว),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2555 

- วท.บ. (จติวทิยา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2552 

12 - 12 - 1(-) 

27 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส 

แสงฮอง 

 

 

 

 

- Ph.D. (Educational Policy 

Studies),University of Illinois at 

Urbana Champaign, USA, 

2558 

- M.A. (Educational Policy 

Studies), University of Illinois at 

Urbana Champaign, USA, 

2552 

- บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป),  

   มหาวทิยาลัยแมโ่จ้, 2548 

 

12 3 12 6 2(-) 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.น้ าผึ้ง  อนิทะเนตร 

 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล   

   การศึกษา), มหาวทิยาลัย       

   ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ .ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2546 

- ศษ บ.  (คณิตศาสตร์),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

 

12 9 12 9 19(-) 



36 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

29 รองศาสตราจารย์  

ดร.นิธิดา อดภิัทรนันท์ 

 

- Ph.D. (Language Education),  

   Indiana U., USA, 2535 

- M.Sc. (Applied Linguistic),  

   Indiana U., USA, 2529 

- กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ),   

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  

   ปทุมวัน, 2521 

9 9 6 3 7(-) 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญรอด โชตวิชิรา 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา), จุฬาลงกรณ์         

มหาวทิยาลัย, 2559 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

9 - 12 - 8(-) 

31 อาจารย์ ดร.บุษรี 

เพง่เล็งด ี

 

- Ph.D. (Chemistry, Education),  

   Western Sydney University),  

   Australia, 2559 

- กศ.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์),   

   มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 

2545 

- กศ.บ. (การสอนเคมี),  

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 

2540 

13 - 16 - 2(-) 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปทุมวด ีศิริสวัสดิ์ 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2525 

12 - 15 - 11(-) 

33 อาจารย์ประกรณ ์

ตุย้ศรี 

 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

 

12 - 12 - 1(-) 



37 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

34 อาจารย์ ดร.พกิุล     

เลียวสริิพงศ์ 

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2551 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2533 

- ค.บ. (เกษตรศาสตร์),  

   วทิยาลัยครูเชยีงราย, 2525 

9 3 9 3 3(-) 

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พชิัยณรงค์ กงแก้ว 

 

 

- ปร.ด. (การศึกษา), มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2557 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2545 

- ศษ.บ (พลศกึษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

12 - 12 - 6(-) 

36 รองศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ 

 

- D.Ed. (Business Education),    

   Queensland University of   

   Technology, Australia, 2544 

- ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2539 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ  

   บริหารธุรกิจ) เกียรตนิยิม 

อันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2528 

 

12 3 9 - 2(-) 

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.มนตน์ภัส  

มโนการณ ์

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2555 

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 

   มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 2551 

- ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2544 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป),  

   วทิยาลัยครูเทพสตรี, 2536 

 

9 3 9 3 3(-) 



38 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

38 รองศาสตราจารย์  

มนัส ยอดค า 

 

- ค.ม. (พลศกึษา), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2525 

- วท.บ. (พลศึกษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2523 

9 - 9 - 3(-) 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 

 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2552  

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยสโุขทัย           ธรร

มาธิราช, 2548 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์),  

   วทิยาลัยครูล าปาง, 2528 

9 12 12 9 12(-) 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.รัชชุกาญจน์  

ทองถาวร 

 

- Ed.D. (Curriculum&Instruction   

   Concentration on Early  

  Childhood Education), Indiana 

  University of Pennsylvania, 

  USA, 2003                        

 - M.S. (Early Childhood 

Education), Bloomsburg  

   University, USA, 1989 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 

2530 

15 3 15 3 10(-) 

41 รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนีกร  ทองสุขดี 

 

- Post Doctorate in Autism, 

Southern Illinois University at 

Carbondale, IL, USA, 2005 

- Ph.D. (Higher Education), 

Southern Illinois University at 

Carbondale, IL, USA, 1994 

 

18 6 15 6 16(-) 



39 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- MAT (Special Education-Gifted  

   education), Oklahoma City  

   University, OK, USA, 1986 

- ค.บ. (การสอนสังคมศึกษา), 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

พษิณุโลก, 2527 

42 รองศาสตราจารย์  

ดร.ฤตนิันท์  สมุทร์ทัย 

 

- ค.ด. (อุดมศกึษา), จุฬาลงกรณ์     

มหาวทิยาลัย, 2550 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล   

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่, 2528 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมา      

ธิราช, 2527 

6 6 9 6 11(-) 

43 อาจารย์ ดร.ลฎาภา 

ลดาชาติ 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),   

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2554 

- ป.บัณฑิต (วชิาชีพครู),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2546 

- วท.บ. (ชีววทิยา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2545 

12 - 12 3 7(-) 

44 อาจารย์วราภรณ์  

สิทธิวงศ์ 

 

- ศษ.ม. (การอาชวีศึกษา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

- ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2531 

10 - 9 - 4(-) 

45 อาจารย์วิชญา ผิวค า 

 

- ค.ม. (วจิัยการศึกษา),  

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,  

2553 

- รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์),   

  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมา       

ธิราช, 2551 

- - 12 - 5(-) 



40 
 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 

  เกียรตนิยิมอันดับ 1, 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2549 

46 รองศาสตราจาย์วีณา 

วโรตมะวิชญ 

 

- M.S. (Instructional System 

Technology), Indiana 

University, 1983 

- ค.ม. (ประถมศึกษา), 

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2516 

- ค.บ. (ประถมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2514 

12 6 12 6 12(-) 

47 อาจารย์วีระยุทธ  

สุภารส 

 

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2556 

- ค.บ. (การศกึษา), มหาวิทยาลัย                     

ราชภัฏเชยีงใหม่, 2550 

9 - 9 - 1(-) 

 48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมเกียรต ิ 

อนิทสิงห์ 

 

 

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2554 

- วท.บ. (คณติศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2549 

6 3 9 6 12(-) 

49 รองศาสตราจารย์  

สร้อยสุดา วทิยากร 

 

- วท.บ. (ผดุงครรภ)์,  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2517 9 3 9 3 1(-) 

50 อาจารย์ ดร.สราวุฒ ิ

พงษ์พิพัฒน์ 

 

 

 

  

- ปร.ด. (วยิาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา), 

มหาวทิยาลัยบูรพา, 2554 

- วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2544 

- ศษ.บ. (พลศึกษา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2537 

12 - 12 - 5(-) 
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ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

51 อาจารย์ ดร.สิระ  

สมนาม 

 

- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

- ศษ.บ. (ภาษาไทย),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

12 - 12 - 22(-) 

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุทธิกัญจน์  

ทิพยเกษร 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

- ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2545 

- ศษ.บ. (การสอนวทิยาศาสตร์),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

 

16 9 19 9 15(-) 

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุทธิดา จ ารัส 

 

- ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา),  

   มหาวทิยาเกษตรศาสตร์, 2552 

- ป.บัณฑิต. (การสอน),  

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2545 

- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2544 

 

13 3 16 3 22(-) 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุนทรพจน ์  

ด ารงค์พานชิ 

 

- ค.ด. (วธีิวิทยาการวจิัยการศึกษา),  

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2551 

- ศษ.ม. (วจิัยและประเมินผล 

   การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

   เกษตรศาสตร์, 2545 

- กศ.บ. (คณติศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2542  

 

12 9 12 9 4(-) 

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุนทรี  คนเท่ียง 

 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

 

3 5 6 6 4(-) 
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ที ่
ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวน

ผลงาน

วิชาการรวม

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน 

เมือ่

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

56 อาจารย์ ดร.สุนีย์  

เงินยวง 

 

- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล  

   การศึกษา), มหาวิทยาลัย       

ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

- ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2546 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

12 9 12 9 13(-) 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เสาวนติย์ เจรญิชัย 

 

- ศษ .ม.  (หลักสูตรและการสอน),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกิจ),    

   มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2518 

13 - 9 - 5(-) 

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อุไรวรรณ 

หาญวงค ์

  

 

 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่  2551 

- ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล  

   การศึกษา), มหาวทิยาลัย 

เชยีงใหม,่ 2540 

- ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์),    

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2533 

11 5 11 5 23(-) 

หมายเหตุ:  * หมายถงึ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที ่1 – 5 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ล าดับที ่6 – 58 เป็นอาจารยป์ระจ า 
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  3.2.2  อาจารย์พิเศษ 

  - ไม่มี- 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

  4.1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพครู 

  4.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกและศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  4.1.6 คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ รวมทั้งคดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบคน้ข้อเท็จจรงิ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และประเมินขอ้มลูสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินิจฉัยผู้เรียน วิจัยพัฒนาผู้เรยีน 

รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรยีนรูไ้ด้อยา่ง

เหมาะสม รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละมี

วิสัยทัศน ์

  4.1.9 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรยีนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิง

บวกมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสงัคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเอง

และของกลุ่ม รวมทั้งมีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาตอ่ความสัมพันธ์ในกลุ่ม 

และระหวา่งกลุม่ผู้เรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง รวมทั้ง

มีความสมัพันธ์ทีด่ีกับผู้เรยีนเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

และสิง่แวดลอ้ม 

  4.1.12 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม รวมทั้งมคีวามไวในการวเิคราะห์และเข้าใจข้อมลู
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สารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทัง้ที่เป็นตัวเลขเชิงสถติิหรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา

เขียน 

  4.1.13 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ในการ

แกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสรา้งสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้ดลุยพินิจทีด่ีในการประมวลผล แปลความหมาย

และเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวชิาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดด้ี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสือ่การ

น าเสนออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบทีห่ลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค์ 

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนทีม่ีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี

นวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอยา่งบูรณาการ 

4.2  ช่วงเวลา  

   การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเทยีบเท่าไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 

4 ช่วงเวลา ได้แก่ 

  4.2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับชัน้ปีที่ 1 

  4.2.2 การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับชัน้ปีที่ 2 

  4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับชัน้ปีที่ 3 

  4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับชัน้ปีที ่4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

  4.3.1  กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ก าหนดให้ฝกึปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที ่1 

   4.3.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัตกิารใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปีที ่2 

   4.3.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัตกิารใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 180 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปทีี่ 3 

   4.3.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติการใน

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 270 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ในช้ันปทีี่ 4 โดยจดัให้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่

น้อยกวา่ 9-12 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์และปฏิบัตงิานอื่นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

4.4  กระบวนการฝึกปฏิบตังิานวชิาชีพครู  

   4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเครอืข่ายสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วย

พัฒนาการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ที่มีคุณภาพและผ่านการ

ประเมินและได้รับมาตรฐานคณุภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดย

เป็นไปประกาศของคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน 
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   4.4.2 การจัดนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษาโดยกระบวนการมีส่วนรว่ม คอื 

หน่วยพัฒนาการปฏิบัตงิานวชิาชีพครู นักศึกษา และอาจารย์ในวิชาเอก 

       4.4.3 การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการฝึกปฏิบัตงิานวชิาชีพ 

           (1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการปฐมนเิทศและการสง่ตัวเพื่อให้นักศกึษา

รายงานตัวตอ่สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน  

           (2) เตรียมความพร้อมของอาจารยน์ิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           (3) เตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ด้วยการเชิญ ผู้บรหิารและ

ครูพี่เลีย้งจากสถานศึกษารว่มพัฒนาวิชาชีพครูประชุมสัมมนาประจ าทุกปกีารศึกษา 

       4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (1) การรายงานตัวตอ่หน่วยฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพครู 

           (2) การแต่งตั้งผู้บรหิารและครูพี่เลีย้งเพือ่ดูแล ใหค้ าแนะน า ซึ่งมีคุณสมบัตติามเกณฑ์  

คุรุสภา 

           (3) ด าเนินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลาเทยีบเทา่ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 

      (3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ส าหรับชัน้ปีที ่1 ไม่นอ้ยกวา่ 45 ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา 

      (3.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ส าหรับชัน้ปทีี่ 2 ไมน่้อยกวา่ 45 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา 

      (3.3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ส าหรับชัน้ปทีี่ 3 ไม่นอ้ยกวา่ 180 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา 

      (3.4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ส าหรับชัน้ปีที่ 4 ไม่น้อยกวา่ 270 ช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกวา่ 9-12 คาบ/สัปดาห ์และปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 

6-9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

           (4) ติดตามปัญหาและอุปสรรค และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยพฒันาการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา  

           (5) การสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างและสิน้สุดการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

           (6) การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

     ข้อก าหนดในการท าโครงร่างวิจัยในช้ันเรียนและรายงานการวิจัยในช้ันเรียนฉบับสมบูรณ์ ก าหนดให้

นักศึกษาท าวิจัยในช้ันเรียน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ในช่วงเวลาของการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

ควบคุม และประเมินผลการท าวิจัย โดยก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและการส่งรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ ์
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      5.1  ค าอธบิายโดยย่อ  

      การบูรณาการความรู้เร่ืองการวิจัย กระบวนการวิจัย องคค์วามรู้วชิาเอก และศาสตรก์ารสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดับการศึกษา และระดับความสามารถที่แตกต่าง

กัน โดยท าวิจยัในลักษณะของวิจัยในช้ันเรยีน 

      5.2 ผลการเรียนรู้  

  5.2.1  มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

  5.2.2  มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

  5.2.3  สามารถวางแผนการจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้อง

ผู้เรยีนและการจดัการเรียนรูต้ามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชาเอก 

  5.2.4  สามารถปฏิบตัิการวจิัยตามแผนการวิจัยทีไ่ด้วางไว้ 

  5.2.5  สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

     5.3  ช่วงเวลา  

      ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ในขณะปฏิบตัิการสอนใน

สถานศึกษาของการศึกษาในช้ันปีที่ 4 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต  

  การด าเนนิการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา โดยมี

ระยะเวลารวมเทียบเท่าไมน่้อยกวา่ 1 ปีการศึกษา (รวมไม่นอ้ยกวา่ 30 สัปดาห์) คดิเปน็ 12 หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 4 ชว่งเวลา แบง่จ านวนหน่วยกติดงันี้ 

  5.4.1 กระบวนวิชา 100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม ่

น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.2 กระบวนวิชา 100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต (รวมไม่

น้อยกวา่ 2 สัปดาห์) 

  5.4.3 กระบวนวิชา 100391 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 จ านวน 4 หน่วยกติ (รวมไม่

น้อยกวา่ 8 สัปดาห์) 

  5.4.4 กระบวนวิชา 100491 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 4 จ านวน 6 หน่วยกติ (รวมไม่

น้อยกวา่ 18 สัปดาห์) 

     5.5  การเตรียมการ  

      แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวขอ้ตามปญัหา

และความสนใจทีม่ีส่วนในการแกป้ัญหาและพัฒนาผู้เรยีน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู ้ก าหนดการ

น าเสนอโครงรา่งการวจิัย การให้ปรึกษา และการเสนอผลงาน จัดท ารูปเล่มรายงานวิจยัทุกคน และ

รวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 

5.6  กระบวนการประเมนิผล  

       ประเมินผลตามข้อก าหนดของหน่วยพัฒนาการปฏิบตัิงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร ์

ควบคู่กับกระบวนวิชา 100191 100291 100391 และ 100491  
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 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ 

            1) ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจดัการเรียนรูโ้ดยบูรณาการความรู้ 

เนือ้หาวิชาเอก สาระเกี่ยวกับหลักสูตร ศาสตรก์ารสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้การใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัส่งเสรมิการเรยีนการสอน การผลิตสือ่และหรอืนวตักรรมที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้การ

ช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และท าวิจยัในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้อง

ผู้เรยีน ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมอืกันของครูพี่เลีย่ง สถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ 

2) สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกป้ัญหาผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะที่พงึประสงค์และเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ โดยเขา้ถงึบรบิทของชุมชนและเคารพความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม 

3) มสี่วนร่วมในกจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน และส่งเสรมิและอนรุักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) เขียนสะท้อนสรุปการถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเดน็ดา้นความรู้

และศาสตรก์ารสอน ความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัตหิน้าที่ครูในสถานศึกษา 

5) รายงานผลการปฏิบตัิงานในลักษณะรายบุคคลและจดัสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้งชุมชนการ

เรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา 
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มวดท่ี 4 ผลการเรียนรูแ้ละกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

1.1  ด้านบุคลิกภาพ - มีการเน้นย้ าเรื่องการแตง่กายอย่างถูกต้องตามระเบยีบ

ของมหาวิทยาลยั  

- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูทั้งด้านการ

สื่อสาร การวางตัว และปฏิสมัพันธ์กับผู้อืน่ในสังคม    

1.2  ด้านภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

ความมีระเบยีบวนิัยในตนเอง และ

ความสามารถในการวิเคราะห์ การ

เข้าถงึและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างเหมาะสม  

- ในแต่ละกระบวนวิชาจะมีการมอบหมายงานให้ท าเป็น

ลักษณะกลุ่ม  โดยทุกคนมีส่วนรว่มในการท างานและ

การน าเสนอผลงาน มีการสลบับทบาทของสมาชิกใน

กลุ่มเพื่อสรา้งภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่  

- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวยีนเป็นผู้

ประสานงาน ผู้ด าเนินกจิกรรม ผู้หาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง

กับงานที่ได้รับมอบหมาย ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสง่เสริม

ความรับผิดชอบของนักศึกษา   

- มีการก าหนดกฎ กติกาในห้องเรียน เช่น การเขา้เรียน 

การตรงต่อเวลา การเขา้เรียนที่สม่ าเสมอ  การมีส่วน

รว่มในช้ันเรยีน  ความมีน้ าใจและมีความกล้าในการ

ซักถามและแสดงความคดิเหน็  

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการ

วิจัยโดยน าประเด็นต่างๆ มาสรุปหลักการและรวบรวม

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

- ส่งเสรมิให้ผูท้ี่มีทักษะในการสงัเกต รวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์และเข้าถงึปญัหาซึง่จะท าให้แกไ้ขปญัหา

เฉพาะหน้าไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.3 ด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   - มีการสอดแทรกผลกระทบที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ (ตามพระราชบัญญตัสิภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

- สามารถปฏิบัติการเป็นผู้มีจริยธรรมและด ารงอยูใ่น

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

     1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

   1.1 ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ      

         1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและขอ้บังคับ  

     ต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

     1.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและล าดับ   

               ความส าคัญ 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็น   

          มนุษย ์

     1.5 คุณลักษณะทัง้หมดเกิดขึน้จากความเขา้ใจ “สังคมและวัฒนธรรมไทย”      

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

  2) การจัดกจิกรรมสง่เสริมคณุธรรม จรยิธรรม ความซือ่สตัย์ สุจรติ 

  3) การมีกระบวนวิชาเฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  1) การประเมินจากพฤติกรรมของการตรงตอ่เวลาการเขา้ช้ันเรยีนและการเขา้ฝึกงาน 

  2) การประเมนิจากการซื่อสตัย์ในการเรียน และการสอบ  

  3) การประเมินจากความรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

   4) การประเมินจากการมสี่วนรว่มของนักศึกษาในการท ากจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

  5) การประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับ 

                การแก้ปัญหา       

 2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 

 เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบเทคโนโลยใีหม่ๆ  

      2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

      2.5 ความรู้ทั้งหมดเกิดขึน้ได้จากการท าให้นักศึกษามีมมุมองที่แตกต่างและหลากหลาย 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 จัดการเรียนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ

ความรู้ โดยใช้สือ่การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา มีการเรยีนในหลายรูปแบบดงันี้ 

  1) การบรรยาย 

      2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิัติการ 

  3) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

           กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  มีการประเมินการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ 

 การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน วธิีการประเมินมีหลายรูปแบบดังนี้ 

  1) การสอบภาคทฤษฎ ี

  2) การสอบภาคปฏิบตั ิ

  3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

   

 3. ทักษะทางปญัญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา    

                อย่างสรา้งสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

      3.4 ทักษะทางปัญญาเกิดขึน้ได้จากการมองเห็นกระบวนการเช่ือมโยง “ความรู”้ 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

   1) ให้ท ากจิกรรมกลุ่ม, กจิกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน   

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         1) ประเมนิจากการวัดความรู้ โดยใช้ขอ้สอบทีม่ีมาตรฐาน 

         2) การประเมนิผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏบิัติงาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

      4.1 การมีมนุษยสมัพันธ์ด ีช่วยเหลอื เสียสละ และปรับตัวไดอ้ย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

      4.2 การสามารถท างานรว่มกับผู้อื่น ทัง้ในภาวะผูน้ า และผู้ตาม       

  4.3 การยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

      4.4 ความสามารถท างานได้ตามก าหนดเวลา 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ 

  ความรับผิดชอบ  

  1) การจัดกจิกรรมการสอนใหผู้้เรยีนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่น ใหม้ีการท างานเป็นกลุม่  

               มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มีการค้นควา้จากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายงานให้ 

  2) ฝึกใหน้ักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนนิการเรียนรูด้้วยตนเองและรว่มกับผู้อื่น 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ 

  ความรับผิดชอบ 

  ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรยีน 

 ในช้ันเรยีน หรือระหว่างท ากจิกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้เทคนิคคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพือ่การวเิคราะห์ข้อมลู 

  5.2 สามารถแปลความหมายข้อมูล สามารถแปลงข้อมลูเปน็ข่าวสารและบทสรุป 

  5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ ทั้งปากเปลา่ และการเขียน  

                และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

  การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกจิกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จาก

กรณีศึกษาหรอืสถานการณภ์าคสนาม 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ประเมินผลงาน หรือ พัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ขอ้สอบหรือ

ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสือ่สารจากความสามารถในการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

  

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                      

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      

001101  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 

Fundamental English 1 
    

 
     

    
       

001102  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

Fundamental English 2 
     

     
    

       

001201  การอา่นเชงิวเิคราะห ์

และการเขียนอยา่งมี 

ประสิทธิผล 

Critical Reading and Effective 

Writing  

         

 

       

 

   

050100  การใช้ภาษาไทย 

Usage of The Thai 

Language 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และ 

  สังคมศาสตร ์
                     

063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์

ในสังคม 

Learning through Social  

Phenomenon 

                     

013110  จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน 

Psychology and Daily Life 
                     

050104  มนุษยก์ับโลกสมัยใหม ่

Man and the Modern  

World 

                 
 

   

050106  

 

ศลิปะแห่งการเป็นมนุษย์ 

ท่ีมีคุณค่า 

Humanistic Arts 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

103271  สังคีตวจิักษ์ 

Music Appreciation 
                  

   

154130   ภูมิสารสนเทศในชีวิต 

ประจ าวัน 

Geo-Information in Daily  

Life 

                 

 

   

154153   ภัยพบัิตใินโลกสมัยใหม่

Disaster in Modern World 
                     

176100  กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Modern World 
                  

   

702101   การเงินในชีวิตประจ าวัน 

Finance for Daily Life 
                     

751100  เศรษฐศาสตร์ในชีวิต 

ประจ าวัน 

Economics for Everyday 

Life 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

851103   ชวีติและสังคมผ่านสื่อ 

Life and Society Through  

Media 
                     

  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ 

  คณิตศาสตร ์
                     

201100  วทิยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Science 
                     

201114  

 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

ในโลกปัจจุบัน

Environmental Science in 

Today’s World 

    

 

        

 

 

    

 
 

    

202100  ชวีวทิยาในชวีติประจ าวัน 

Biology in Everyday Life 
                     

203100  เคมีในชีวิตประจ าวัน 

Chemistry in Everyday  

Life  
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

204100   

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และชวีติสมัยใหม่

Information Technology and 

Modern Life 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

206109  คณิตศาสตร์ในโลกปจัจุบัน 

Mathematics in Today’s 

World 

    

 
    

 
   

 
   

 
   

362211  หลักการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

Principles of Conservation 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ●    

 

       

462130  ยาในชวีติประจ าวัน 

Medications in Everyday  

Life 

    

 

● ●   

 

   

 

  ● 

 

   

953111  ซอฟตแ์วร์ส าหรับชวีติ 

ประจ าวัน 

Software for Everyday Life 

    

 

● ● ● ● 

 

   

 

   

 

●   
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่น 

   กจิกรรม 
    

 

    
 

   

 

   

 

   

057121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการ

ออกก าลังกาย 

Football for Life and 

Exercise 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057122 วา่ยน้ าเพ่ือชวีติและการออก

ก าลังกาย 

Swimming for Life and 

Exercise 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057123 วอลเลยบ์อลเพื่อชวีติและ

การออกก าลังกาย 

Volleyball for Life and 

Exercise 

 ●   

 

●    
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

057125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อ 

ชวีติและการออกก าลังกาย 

Rhythmic Activities for Life 

and Exercise 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและ

การออกก าลังกาย 

Basketball for Life and 

Exercise 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057127 แบดมนิตันเพื่อชีวิตและการ

ออกก าลังกาย 

Badminton for Life and 

Exercise 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออก

ก าลังกาย 

Tennis for Life and Exercise 

 ●   

 

●    
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

057129 เทเบิลเทนนิสเพื่อชวีติและ

การออกก าลังกาย 

Table Tennis for Life and 

Exercise 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057130 กอลฟ์เพื่อชีวิตและการออก

ก าลังกาย 

Golf for Life and Exercise 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057131  การออกก าลังกายและ 

สุขภาพ  

Exercise and Health 

    

 

● ●  ● 

 

● ● ● 

 

   

 

   

057132   ชวีติมสีุขในค่ายพักแรม 

Happy Life in Camping 
 ● ●  

 
●    

 

   
 

   

 

   

057133  นันทนาการเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ   

Recreation for Quality  

of Life 

 

 ● ●  

 

●    
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

057134 ออกก าลังกายดว้ยน้ าหนกั

เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ 

Muscle Building with 

Weight Training 

 ●   

 

●    

 

   

 

   

 

   

057135 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

Aerobic Exercise for Health 
 ●   

 

●    
 

   
 

   

 

   

099101  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

Learning Through Activities 1 
 ● ●  

 
●   

 

            

099102  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

Learning Through  

Activities 2 

 ●   

 

   

 

       ● ●    

099103  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

Learning Through  

Activities 3 
● ● ●  

 

       

 

   ● ●    

 

* ความหมายของผลการเรยีนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้ 49-51)
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

     1. คุณธรรม จริยธรรม 

         ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

     1.1  ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซือ่สัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง 

  วิชาการและวิชาชีพ      

         1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและข้อบงัคับ  

     ต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

     1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเปน็ทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแยง้ 

  และล าดับความส าคัญ 

     1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็น    

               มนุษย์     

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา 

  2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย์ 

  3) จัดกจิกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้งในและนอกหลักสตูร 

  4) จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพือ่พัฒนาจรยิธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   1) ประเมนิจากพฤติกรรมการเรยีน การท างาน การทดสอบ และการวิจยั โดยไม่คัดลอก  

                         ผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจรติในการสอบ 

   2) ประเมินจากการเข้ารว่มและมีส่วนรว่มในกจิกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้มีการจัดขึน้

   3) การประเมินตนเอง ประเมนิโดยกลุ่มเพือ่น อาจารย์ ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา   

       ผู้ใชบ้รกิารและชุมชน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ ์การสงัเกต  

       การสอบถาม การสนทนากลุ่ม การบันทึกสิ่งเรยีนรู ้ฯลฯ 

   4) การประเมินตดิตามผลภายหลงัจากส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมนิตนเอง  

       ประเมนิจากผูใ้ช้บัณฑติ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่ 

 

 2. ความรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคญัในเนือ้หาที่ศึกษา 

 2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกบั

การแก้ไขปัญหา   

 2.3  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 2.4  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความส าคัญกับการมีส่วนรว่มของนักศึกษา และการใช้

กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการประมาณค่า เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู ้

รวมทั้งมีการใชส้ือ่การเรยีนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรา้งความรู้ ส าหรับกิจกรรม

การเรียนการสอนจดัในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

    1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

    2) การซักถาม อภิปราย 

    3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

    4) กระบวนการกลุ่ม 

    5) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    6) การค้นควา้วิจัย 

    7) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติฯลฯ         

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดงันี ้

    1) การทดสอบย่อย 

    2) การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

    3) การประเมินผลงาน 

    4) การประเมินผลการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

    5) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

 3. ทักษะทางปญัญา 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 คดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2 สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา    

                อย่างสรา้งสรรค์ 

 3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ

บุคคลและกลุ่มใช้กิจกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุม่ การใช้กรณศีึกษา  

การสะท้อนคดิ การจ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมุต ิการท าโครงงาน การลงมอืปฏิบัติ การศึกษา

คน้คว้าอิสระ ฯลฯ 
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  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1)  การทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกไ้ขปญัหาโดยใช้กรณศีึกษา และ 

  สถานการณจ์ าลอง 

 2)  การประเมินผลงานที่เกดิจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาคน้คว้าอยา่ง 

  เป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เชน่ รายงาน การศึกษาอิสระ  

 

 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

 4.1 มมีนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็น 

                ในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอยา่งพอเหมาะทั้งของ  

                ตนเองและของกลุ่ม       
  4.3 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ 

  ความรับผิดชอบ  

   1) การศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 

   2) กระบวนการกลุม่ 

3) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

4) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมติ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

   1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 

   2) การประเมนิผลการปฏิบตังิานวิชาชีพครู 

   3) ประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศ  

           5.1 มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นทีม่ีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกีย่วกับการใชส้ารสนเทศ  

                และเทคโนโลยสีือ่สารอย่างเหมาะสม 

           5.2 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกต์ใชใ้น 

                การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

           5.3 สามารถสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ  

                 การน าเสนออยา่งเหมาะสม 
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  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

  การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) การมอบหมายงานให้ศึกษาคน้คว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเล่ม 

    2) การลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) การประเมินผลงาน 

    2) การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

 

 6. วิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

     ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

     6.1 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบหลากหลาย ทัง้รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 

          รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค์ 

     6.2 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรยีนทีม่คีวามสามารถ  

               พิเศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวตักรรม 

     6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอยา่งบูรณาการ 

     กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรียนรู ้

    1) การมอบหมายงานใหศ้ึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

    2) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมต ิ 

    3) การลงมอืปฏิบัติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

    4) การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรียนรู ้

    1) การประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้

    2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

    3) การประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ 

    4) การประเมินผลการวิจัย 

 

 



 

65 

   
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                     

 2.1 วิชาแกน (วชิาชพีครู)                     

 2.1.1 วิชาแกนบังคับ                     

100109  แบบอย่างความเป็นครูในหอ้งเรียน
ยุคใหม ่  
Model of Teacherness for Modern 
Classroom 

                    

100110 โลกาภิวัตนก์ับการศึกษาเพ่ือความ
เป็นพลเมอืงช้ันเลิศ  
Globalization and Education for 
Smart Citizenship 

                    

100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนว
ใหม ่                          
Curriculum and Learning 
Management in Modern Trends 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100112 จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุค
ดิจิทัล 
Psychology for Student 
Development in Digital Era 

                    

100191 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 1  
Teaching Profession Practicum in 
School 1 

                    

100228 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูยุค
ดิจิทัล    
Communicative Language for 
Teachers in Digital Era 

                    

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ยุคใหม ่                     
Innovation and Digital Technology 
for Learning in Modern Era 
 

                    

100230 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวใหม ่                          
Learning Measurement and 
Evaluation in Modern Trends 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ  
Educational Quality Assurance for 
Excellence 

                    

100291 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 2 
Teaching Profession Practicum in 
School 2 

                    

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด
การศึกษาบนฐานชุมชน  
Multicultural Education and 
Community-Based Education 

                    

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อสง่เสริม
ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  
Special Education for Enhancing 
Potentials of Students with 
Special Needs 

                    

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 
Microteaching Skills Practice 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100391 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 3 
Teaching Profession Practicum in 
School 3 

                    

100404 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
Research for Learners’ Quality 
Development 

                    

100491 การปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา 4 
Teaching Profession Practicum in 
School 4 

                    

 2.1.2 วิชาแกนเลือก                     

100214  การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิติ
Active Learning Management 

                    

100216  การเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล
Differentiated Instruction 

                    

100217  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 
Information for Learning 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

100220  การบูรณาการศลิปะเชิง
สร้างสรรค์ในการศกึษา 
Creative Art Integration in 
Education 

                    

100222  โลกศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ 
Global Education for Lifelong 
Learning 

                    

100232 กฎหมายส าหรับวชิาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession 

                    

100233 สะเต็มศึกษาเพ่ือชวีติ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
STEM Education for Life, 
Economy, Society and 
Environment 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

 2.2 วิชาเอก                     

 2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา                     

 1) วิชาบังคบั                     

065120 

  

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ในระดับโรงเรียน 

Mathematical Problem Solving 

in School Level 

                    

065210  จ านวนและการด าเนนิการใน

คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

Numbers and Operations in 

School Mathematics 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

065211  การวัดในคณิตศาสตร์ระดับ

โรงเรียน   

Measurement in School 

Mathematics 

                    

065212   พชีคณติในคณิตศาสตร์ระดับ

โรงเรียน   

Algebra in School Mathematics 

                    

065310  เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับ

โรงเรียน 

Geometry in School 

Mathematics 

                    

065311  ความนา่จะเป็นและสถิติใน

คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

Probability and Statistics in 

School Mathematics 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

065420  การคิดเชงิคณิตศาสตร์ในระดับ

โรงเรียน 

Mathematical Thinking in 

School Level 

                    

065421  ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์   

Mathematical Skills and 

Processes 

                    

206111  แคลคูลัส  1 

Calculus 1 
                    

206112  แคลคูลัส  2    

Calculus 2 
                    

206217  แนวคิดหลักมูลของคณติศาสตร์   

Fundamental Concepts of 

Mathematics 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

206281  คณิตศาสตร์ดสีครีต    

Discrete Mathematics 
                    

 2) วิชาเลือก                     

065320  

 

ประวัตศิาสตร์คณติศาสตร์ 

ส าหรับคร ู

History of Mathematics for 

Teachers 

                    

065410 แคลคูลัสในคณิตศาสตร์ระดับ

โรงเรียน 

Calculus in School Mathematics 

                    

065411 ความเชื่อมโยงคณติศาสตร์ระดบั

มหาวทิยาลัยและคณิตศาสตร์

ระดับโรงเรียน 

Connection between University 

Mathematics and School 

Mathematics 

                    



 

 

74 

 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

206207  เรขาคณิตวเิคราะห์ทรงตัน 

Solid Analytic Geometry 
                    

206211  แคลคูลัส 3 

Calculus 3 
                    

206216  คณิตตรรกศาสตร์เบือ้งต้น 

Introduction to Mathematical 

Logic 

                    

206254   โปรแกรมส าเร็จเชิงคณติศาสตร์  

Mathematical Package 
                    

206300  คณิตศาสตร์การเงินและการ

ประกันภัย  

Mathematics of Finance and 

Insurance 

                    

206311   ทฤษฎีเซตเชงิสัจพจน ์

Axiomatic Set Theory 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

206312   รากฐานเรขาคณิตเบือ้งต้น

Introduction to Foundation of 

Geometry 

 

                    

206313  ทอพอโลยเีบือ้งต้น 

Introduction to Topology 

 

                    

206321  พชีคณตินามธรรมเบือ้งต้น   

Introduction to Abstract Algebra 

 

                    

206325  พชีคณติเชงิเส้น   

Linear Algebra 

 

                 

  

 

206327  ทฤษฎีจ านวน 1   

Theory of Numbers 1 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

206328  ทฤษฎีของสมการ  

Theory of Equations 
                 

  
 

206331  แคลคูลัสขั้นสูง  

Advanced Calculus 
                 

  
 

206335   การวเิคราะห์เชงิเวกเตอร์ 

Vector Analysis 
                 

  
 

206336  การวเิคราะห์เชงิจรงิ 1   

Real Analysis 1 
                 

   

206341  สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Differential Equations 
                 

   

206342  สมการเชงิอนุพันธ์ย่อย  

Partial Differential Equations 
                 

   

206355  วธีิเชงิตัวเลข  

Numerical Method 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

206364  การสร้างแบบจ าลองเชงิ

คณิตศาสตร์  

Mathematical Modeling 

                 

   

206370  ความนา่จะเป็น 1  

Probability 1 
                 

   

206381  คณิตศาสตร์เชงิการจัด   

Combinatorics 
                 

   

206411  รากฐานเรขาคณิต  

Foundation of Geometry 
                 

   

206412  ทอพอโลย ี 

Topology 
                 

   

206421  พชีคณตินามธรรม 

Abstrat Algebra 
                 

   

206423  เวฟเลทส์  

Wavelets 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

206428  ทฤษฎีรหัส  

Coding Theory 
                 

   

206436  แคลคูลัสของการผันแปรเบือ้งต้น 

Introduction to Calculus of 

Variations 

                 

   

206437  ตัวแปรเชงิซ้อน  

Complex Variables 
                 

 

 

  

206446  เรขาคณิตเชงิอนุพันธ์ 

Differential Geometry 
                 

   

206476  ทฤษฎีเกม 

Game Theory 
                 

   

206481  ทฤษฎีกราฟ  

Graph Theory 
                 

   

 

 

 

 

                 

   



 

 

79 

 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                     

 1) วิชาบังคบั                     

065121  

 

การพัฒนาการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ในระดับโรงเรียน  

Development of Mathematical 

Learning in School Level 

                    

065332  การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ใน

ระดับประถมศึกษา 

Organizing Mathematical 

Learning in Elementary Level 

                   

 

065333  การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ใน

ระดับมัธยมศกึษา   

Organizing Mathematical 

Learning in Secondary Level 

                   

 

065437  นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ

การสอนคณิตศาสตร์ 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

Innovation and Technology for 

Teaching Mathematics 

 

 

065438  การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์

แบบบูรณาการ  

Organizing Integrated 

Mathematical Learning 

                    

  2) วิชาเลือก                     

065434  การวเิคราะห์ปัญหาในช้ันเรียน

คณิตศาสตร์ 

Analysis of Problems in 

Mathematics Classrooms 

                    

065435  การศึกษาอิสระทางคณิตศาสตร์

ศกึษา 

Independent Study in 

Mathematics Education 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะ 

การวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

065436  สื่อการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ 

Instructional Materials for 

Teaching and Learning 

Mathematics  

                    

 

* ความหมายของผลการเรยีนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหนา้ 61-64) 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน  
  ใช้ระบบล าดับขัน้ และคา่ล าดบัขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัด
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
  สัญลักษณแ์ละความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
  (1) อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดงันี ้
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ด ี(GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตทีไ่ด้จากการเสนอแฟูมสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกติที่ได้จากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตทีไ่ด้รับจากการยกเวน้การเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทา่นั้น จงึจะนับหน่วย
กติของกระบวนวิชานัน้เป็นหน่วยกิตสะสม 
 



83 
 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1. มีคณะกรรมการติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนือ้หาและวธิีการ 

ที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดของกระบวนวิชา  

2. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขัน้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอื

กรรมการประจ าสาขาวิชา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

3. มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับกระบวนวิชาโดยนกัศึกษา 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. มีการติดตามผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรวา่เป็นไปตามแผนการ

ศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสตูร 

2. มีกระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุนทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไมส่ามารถเรียนได้

อย่างเป็นผลสัมฤทธิต์ามแผนการศึกษา 

3. มีกระบวนการส่งเสรมิผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 

4. มีการสอบถามความคิดเหน็จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 

เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพฒันาหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 

2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ 

3.  มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติ และ

กรรมการบรหิารหลักสูตร 

4. มีการประเมินบัณฑติโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 คอื เรียนกระบวนวิชาครบตาม

หลักสูตรก าหนด และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 2.00  

3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 

3.3 การเขา้รว่มกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.4 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นกับอาจารยใ์หม่ ให้มีความรูแ้ละเข้าใจนโยบายของสถาบนั คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรทีส่อน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและการ

วิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพือ่เพิ่มพูน

ประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและ

การวิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนนุด้านการศึกษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ

ลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบรหิารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่

เปิดสอน  ขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าหรอืมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ช้

บัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความก้าวหนา้ทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของ

ผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผล

การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง

ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่

ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษา

ให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อให้

นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที ่21 
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 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 

โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษา

ได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อรอ้งเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดิสอน 

และมีความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้ม

ผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้

และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้ง

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1.  มีการประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูรอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 2 คร้ัง  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเข้ารว่มประชุมอย่างน้อย รอ้ยละ 80 และ

มีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขา 

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสี่ป)ี  

พ.ศ.2562 

     

3.  มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีด

ของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ  

มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปดิสอน ใน

แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทกุกระบวนวิชา 

     

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้

ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูร ภายใน 

30 วัน หลงัวันปิดภาคการศึกษา 

     

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังสิน้สดุปีการศึกษา 
     

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวน

วิชาการที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   

กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรยีนรู ้

จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

 
    

8.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้ง

ใหม่ได้รับค าแนะน าด้านการบรหิารจัดการหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับ        

การพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ        

อย่างน้อยปีละหนึง่คร้ัง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ50 ตอ่ปี  
     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ

ใหม ่เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

13.  นักศึกษาได้เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิความเป็นครู

ครบถว้นทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
     

14.  มีการจัดประสบการณบ์รูณาการการเรียนรูก้ับ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องทุกปกีารศึกษา 
     

15.  ผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 มีทักษะ 

ภาษาองักฤษอยู่ในระดับ B1 หรือเทียบเท่า B1  

ขึน้ไป 
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หมวดท่ี 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่

หาจุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

3.4 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกกระบวนวชิา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกระบวนวิชา 100491 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่

อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติการสอน

เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู บูรณาการความรู้ เนื้อหา

วิชาเอก ศาสตร์การสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีนบนพืน้ฐานของความเคารพใน

ความแตกต่างและหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งข้อปรับปรุงในด้านใด 

ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ีตามดัชนีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบใุนหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยา่งน้อย 1 คน ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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 เกณฑ์การประเมนิ 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนนิการครบ 7 ข้อตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบ 12 ข้อ

ตามตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบทุกข้อ 

 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลกัสูตรให้ทันสมยั แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอย่างตอ่เนื่องทุก 5 ป ี

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวชิาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

 
1.  ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 
ม.อ. 101 (001101)  

ENGL 101 

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  

Fundamental English 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

3(3-0-6) 
 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับเบื้องต้นในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 
Communication in English for everyday interactions.  Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 
ม.อ. 102 (001102)  

ENGL 102 

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2                                               

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 
 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ม.อ.101 หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวติประจ าวัน ทักษะการฟังพดู อ่านและเขียน ใน

ระดับที่ซับซอ้น ขึ้นในบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions.  More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 
ม.อ. 201 (001201)     

ENGL 201 

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธผิล  
Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 
 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ม.อ.102 หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่าง
มีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน   
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interests. 
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ม.ศท. 100 (050100)     

HUGE 100 

 

การใช้ภาษาไทย   
Usage of the Thai Language  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

3(3-0-6) 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
 
 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ศ.ลส. 201 (063201) 

EDCI 201 

การเรียนรู้ผา่นปรากฏการณ์ในสังคม                          
Learning through Social Phenomenon 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมใน

พหุมิต ิทักษะการเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง การเตรยีมความพร้อมเป็นบัณฑติที่ด ีมีคุณธรรม และหมัน่

ฝึกฝนตนเองเพือ่ออกไปรับใชส้ังคมยุคดิจิทลั การเพิ่มโอกาสและสรา้งมูลคา่เพิ่มให้กับตนเอง กรณีศึกษา

เก่ียวกับการต่อต้านการคอรัปชั่น การปูองกันการตัง้ครรภ์โดยไม่มีความพร้อม และการลดความเสี่ยงใน

ด้านสุขสภาพอนามยั  

           Approach of phenomenon-based learning. Thinking of phenomenon which occur in 

multidimensional social. Strong global citizen skills. Preparing to be graduate who be a good person, 

moral, and self-study for reserve social in digital era. Opportunity increasing and self-value adding. 

Case studies of anti-corruption, prevention of pregnant without readiness, and reducing heath risk. 
 

ม .จว. 110 )013110( 

PSY 110 

จิตวิทยากับชีวิตประจ าวนั  
Psychology and Daily Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

3(3-0-6) 
 

 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

  
ม .ศท.  104 (050104) 

HUGE 104 

 

มนุษย์กับโลกสมัยใหม ่ 

Man and the Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

3(3-0-6) 
 

 ศึกษาคุณลักษณะส าคัญของ "มนุษยส์มัยใหม่" ลักษณะและความเป็นมาของโลกสมัยใหม ่ปัญหา

ที่โลกสมยัใหม่เผชญิ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 Study of the important characteristics of the "modern man" features, and the development of 
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the modern world, the problems it faces, and possible solutions. 

 
ม.ศท. 106 (050106)  

HUGE 106 

 

ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทีม่ีคุณค่า 

Humanistic Arts  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

3(3-0-6) 
 

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและผู้อื่น 

มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เปูาหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่เปูาหมายของ

มนุษย์ ความรูเ้ชิงข้อเท็จจรงิและเชิงคุณค่า การใช้ชีวติและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ ด้วยมโน

ธรรมและส านึกต่อสังคม 

 The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; 

humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic 

arts, factual knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a 

sense of social responsibility. 

  
วจ.ล. 271  (103271)   

DART 271 

 

สังคีตวิจักษ ์

Music Appreciation 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

            การฟังและการช่ืนชมผลงานชิน้เยี่ยมของดนตรตีะวันตกและไม่ใช่ตะวันตก พื้นฐานองค์ประกอบ

ของดนตรี บริบทของดนตรี เครื่องดนตรี นักประพันธ์และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก สุนทรียภาพ      

ทางดนตร ีรูปแบบดนตร ีและประวัติของดนตรี 

 Listening and appreciation of the masterpieces of Western and non-Western music; 

fundamental music elements; musical context: musical instruments; the world great composers and 

musicians; music aesthetics; musical forms and history of music. 

  
ส.ภม. 130 (154130) 

GEO 130   

 

ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
 Geo-Information in Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

            ภูมิสารสนเทศและการใช้งานภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีแผนที่ ระบบระบุ

ต าแหน่งโลกด้วยดาวเทียม การส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ    

การส ารวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์การบูรณาการเพื่อใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 Geo-information and geo-information application. Geo-informatics technology. Mapping 

technology. Global Positioning System (GPS). Photogrammetry and aerial photo interpretation. Remote 

sensing. Geographic Information Systems (GIS). Integration for application of geo-informatics technology. 

 

 



95 
 

 

ส.ภม. 153 (154153) 

GEO 153 

 

ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม ่

Disaster in Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

3(3-0-6) 
 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติมนุษย์และเทคโนโลยี 

การเตรยีมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติ สิ่งที่ควรท าเมื่อเกิดภัยพิบัติ

และการให้ความช่วยแหลือผู้ประสบภัย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 

Basic knowledge of natural disasters. Basic knowledge of man-made disasters and 

technology. Disaster preparedness. Disaster prevention and mitigation. Things to do when disasters 

occur and giving help for casualty. Technologies for disaster management. 

 
น.ศท. 100 (176100)   

LAGE 100 

 

กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

Law and Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

  3(3-0-6) 
 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณศีึกษา

ต่างๆ เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 

societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 

societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to 

law and modern world. 

 
บธ .กง.  101 (702101)   

FINA 101 

 

การเงินในชีวติประจ าวัน 

Finance for Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

3(3-0-6) 
 

ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน        

การส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน 

บรกิารของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของชีวิต 

การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรยีมความพร้อมเพื่อความสุข 

 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 

evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution services. 

Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. Tax 

planning. Preparing for happiness. 
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ศศ. 100 (751100)  

ECON 100 

 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

3(3-0-6) 
 

            แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะการเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟูอและเงินฝืด การจ้างงาน 

เศรษฐกจิการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม  

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, 

employment, international trade and finance, and economic development and environment. 

 
สม. 103 )851103(  

MC 103 

 

ชีวิตและสงัคมผา่นสื่อ  

Life and Society Through Media 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

3(3-0-6) 
 

           การวิเคราะห์และวิจารณค์วามหมายและคุณคา่ของชีวติ ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวม

ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้นและหนังสือการ์ตูน 
 Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural, 

political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine, as 

well as novel, short story, and comic book. 

 
1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

ว.วท. 100 (201100) 

SC 100 

วิทยาศาสตร์บูรณาการ 

Integrated Science  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

3(3-0-6) 
 

            วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการคมนาคม การสื่ อสาร 

คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตรแ์ละสังคม  

 Evolution of Science. Scientific methods. Earth and space. Natural resources, their utilization 

and conservation. Forms of energy, energy resources, their utilization and conservation. Environment 

and pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in transportation, 

communication, audiovisual instruments, home appliances and labour-saving machinery. Science and 

society. This course is designed for non-science-based students only. Enrollments are not permitted  
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for science-based students. 

 

ว.วท. 114  (201114)  

SC 114 

 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 

Environmental Science in Today’s World  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์  ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวที

นานาชาติ ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร การ

เติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ

การทดแทน สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in international 

venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, Population growth and 

pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy crisis, Sustainable development 

(balancing of natural resource consumption and replacement), and Current environmental issues. 

 
ว.ชว. 100 (202100)  

BIOL 100 

 

ชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน 

Biology in Everyday Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

3(3-0-6) 
 

 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววทิยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชวีิต โดยเน้นเฉพาะปรากฎการณท์ี่ได้

พบบ่อยๆ ในชีวติประจ าวัน กระบวนวิชานีเ้หมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรยีนทางวิทยาศาสตรม์ากอ่น 

            The study of general biological principles concerning living organisms with particular stress on 

common phenomena in everyday life. This course is designed for non-science-based students only. 

 
ว.คม. 100  (203100)  

CHEM 100 

 

เคมีในชีวิตประจ าวัน  

Chemistry in Everyday Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

3(3-0-6) 
 

แนวคิดพื้นฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย์ อาหาร

และมะเร็ง การเขา้ใจยา นิติวิทยาศาสตร์และชีวิตประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่ เช่น น้ าหอม สบู่ เป็นต้น 

ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตร          

กับสิ่งแวดล้อม การแปรใช้ใหม่ทรัพยากรธรรมชาติ  

 Basic concepts in chemistry enhancing our way of life, Food, food supplements and human 

health, Food and cancer, Understanding drugs, Forensic science and daily life, Chemistry in modern 

living: perfume, soap, etc., Environmental pollution: green house effect, global warming, etc., Green 

and environmentally friendly products and Recycling natural resources. 
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ว.คพ. 100 (204100) 

CS 100 

เทคโนโลยีสารสนเทศและชวีิตสมัยใหม่    

Information Technology and Modern Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไมม่ี 

3(2-2-5) 
 

คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 

ซอฟต์แวร์ส านักงานอัตโนมัติส าหรับชวีิตสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสรา้งเว็บเพจ 

Computers in everyday life, Data processing and information management, Office automation 

software for modern life and Internet and webpage construction. 

 
ว.คณ. 109 (206109)  

MATH 109  

 

คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบนั 

Mathematics in Today’s World  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

           คณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยา 

คณิตศาสตร์กับการเงิน คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน คณิตศาสตร์กับ

โบราณคดี คณิตศาสตรก์ับการคดิโดยใช้ปัญญาส านึกและการคดิแบบมีเหตุผล 
 Mathematics related to everything in the world, Mathematics and the environment, Mathematics 

and ecology, Mathematics and finance, Mathematics and resource management, Mathematics and 

competition, Mathematics and archaeology, and Mathematical intuition and rational thinking. 

  
ก .อร.  211 (362211) 

CONS 211 

 

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Principles of Conservation  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

           ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและการอนุรักษ์

ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น ้า ปุาไม้ สัตว์ปาุ ดิน พืช พรรณไม้ แร ่และอื่นๆ 

 Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and methods of 

management and conservation of natural resources. 

 
ภ .บก.  130 (462130) 

PHPC 130 

 

ยาในชวีิตประจ าวัน 

Medications in Everyday Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี 

3(3-0-6) 
 

           แนะน าความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการใชย้า ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา 

พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อ

ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

 Introduction to the basic knowledge for medication uses including types of medication,  
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precautions, adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement 

products, for the safety of self-care medications and health promotion. 
 

ศท.วว. 111 (953111) 

SE 111 

 

ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Software for Everyday Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

3(3-0-6) 
 

     แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร ์   

มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต        

ด้านองค์กรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่น่าสนใจ   

ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร ์

ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟต์แวรใ์นอนาคต 

   The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in 

improving our daily lives.  Major areas of software applications and products popularly used today will be 

introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for organizational 

enterprises to support business operations and management, and for education and research activities.  

Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future trends, and direction will 

also be surveyed to provide the overall picture of the field. 
 

1.4  กลุ่มวิชาการเรยีนรู้ผา่นกิจกรรม  

ศ.ล. 121 (057121)  

EDPE 121 

 

ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 

Football for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

ฟุตบอล การเล่นฟุตบอลในต าแหนง่ตา่งๆ การประยุกต์เล่นกฬีาฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ กติกาทั่วไปในการ

เล่นกฬีาฟุตบอล การวิเคราะห์เกมการแขง่ขันฟุตบอลและการเข้าร่วมทีมฟุตบอลในระดับต่างๆ ประโยชน์

และมารยาทของการเป็นผู้เล่น และผู้ดูที่ดีในกฬีาฟุตบอล  

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in 

each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and 

participation in competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
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ศ.ล. 122 (057122)  

EDPE 122 

 

ว่ายน้ าเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 

Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการว่ายน้ า การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาว่ายน้ า 

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ า การใช้ส่วนต่างๆ ของรา่งกายในการว่ายน้ าท่าต่างๆ การช่วยเหลือ

ผู้ได้รับอันตรายต่างๆ จากการว่ายน้ า การวิเคราะห์ท่าทางการว่ายน้ า การว่ายน้ าเพื่อสุขภาพและการเข้า

รว่มการแขง่ขันว่ายน้ าในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกฬีาว่ายน้ า 

 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of 

breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others 

from dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 
 

ศ.ล. 123 (057123)  

EDPE 123 

 

วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 

Volleyball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นวอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

วอลเลย์บอล การเล่นวอลเลย์บอลในต าแหน่งต่างๆ การใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเล่น

วอลเลย์บอล กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลย์บอล การประยุกต์เล่นกีฬาวอลเลย์บอลใน

รูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแขง่ขันวอลเลย์บอลและการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับต่างๆ 

ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกฬีาวอลเลย์บอล 

 The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to 

play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring in 

Volleyball. Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation in 

Volleyball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
 

ศ.ล. 125 (057125)  

EDPE 125 

 

กิจกรรมเข้าจงัหวะเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 

Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวของร่างกายใน

ลักษณะต่างๆ การเคลื่อนไหวของรา่งกายให้เข้ากับจังหวะและเสียงดนตรี การเต้นร าพื้นเมืองของประเทศ

ต่างๆ และการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ มารยาทในการเข้าสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะห์

ท่าทางการเต้นลีลาศจังหวะต่างๆ การรว่มงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบต่างๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in different  
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styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and 

social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance 

parties. 
 

ศ.ล. 126 (057126)  

EDPE 126 

 

บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 

Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

บาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในต าแหน่งต่างๆ ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล กติกา

การเล่นบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกต์เล่นกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการ

แข่งขันบาสเกตบอลและการเขา้รว่มแข่งขันบาสเกตบอลในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็น

ผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกฬีาบาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to 

play in different positions, safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of 

Basketball matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 
 

ศ.ล. 127 (057127)  

EDPE 127 

 

แบดมนิตันเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 

Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีลูกแบดมินตันในลักษณะต่างๆ กติกา

แบดมินตันทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกต์เล่นกีฬาแบดมินตันในรูปแบบต่างๆ 

การวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบดมินตันและการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันในระดับต่างๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกฬีาแบดมินตัน 

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to 

hold the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing 

Badminton in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
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ศ.ล. 128 (057128)  

EDPE 128 

 

เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 

Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส 

การจับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีเทนนิสในลักษณะต่างๆ กติกาเทนนิสทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุกต์เล่นกีฬาเทนนิสในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน เทนนิส

และการเขา้รว่มการแขง่ขันเทนนิสในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เลน่และผู้ดูที่ดีในกฬีา

เทนนิส  

 The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold 

the racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis in 

different styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 
 

ศ.ล. 129 (057129)  

EDPE 129 

 

เทเบิลเทนนิสเพือ่ชีวิตและการออกก าลังกาย 

Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกฬีาเทเบลิเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นใน

กีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะต่างๆ 

กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกต์เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสในรูปแบบต่างๆ 

การวิเคราะห์เกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสและการเข้าร่วมแข่งขันเทเบิลเทนนิสในระดับต่างๆ ประโยชน์

และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกฬีาเทเบลิเทนนิส 

 The principles of exercise for health by playing Table Tennis. Warm up and cool down. How 

to hold the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. 

Playing Table Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table 

Tennis competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
 

ศ.ล. 130 (057130)  

EDPE 130 

 

กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 

Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(1-0-2) 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬากอล์ฟ การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

กอล์ฟ การจับไม้ ท่าทางการตีลูกและการยืนในกฬีากอล์ฟในลักษณะต่างๆ กติกาการเล่นกอล์ฟทั่วไปและ

การนับคะแนนในกีฬากอล์ฟ การประยุกต์เล่นกีฬากอล์ฟในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ท่าทางในการตี

กอล์ฟและการเขา้รว่มแข่งขันกอล์ฟในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีใน 
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กฬีากอล์ฟ 

 The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to hold 

Golf club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. 

Analysis of stance and position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 
 

ศ.ล. 131 (057131)  

EDPE 131 

 

การออกก าลังกายและสุขภาพ 

Exercise and Health  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

2(2-0-4) 
 

            ความส าคัญของการออกก าลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย การออกแบบ การ

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกายและภาวะ

สุขภาพ 

 The importance of exercise and health. Approach to exercise. Design of exercise for health. 

Exercise for Health. Exercise and health status evaluation. 
 

ศ.ล. 132 (057132)  

EDPE 132 

 

ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม 

Happy Life in Camping  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไมม่ี 

2(2-0-4) 
 

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของ      
ค่ายพักแรม กิจกรรมต่างๆ ที่อาจเลือกจัดในค่ายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปุาไม้ และการอนุรักษ์    
การวางแผนจัดค่ายพักแรม การเป็นผู้น าค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัด
คา่ยพักแรม 
  Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of Camping. Camping activities. 
Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and camping leader. 
Camping evaluation and practice camping activities. 
  
ศ.ล. 133 (057133)  

EDPE 133 

 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 

Recreation for Quality of Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไมม่ี 

2(2-0-4) 

              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของนันทนาการ 
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การประเมินผลนันทนาการ และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ 
              Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. Kinds 

of recreation and recreation leader. Recreation management for promoting quality of life. Recreation 

evaluation and recreation practice. 

 



104 
 

 

 
ศ.ล. 134 (057134)  

EDPE 134 

 

ออกก าลังกายด้วยน้ าหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ 

Muscle Building with Weight Training 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

2(2-0-4) 

 การออกก าลังกายด้วยน้ าหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ เครื่องมือ และเทคนิคการออกก าลังกายด้วย

น้ าหนัก การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนัก การออกก าลังกายด้วยน้ าหนัก และการประเมิน

การออกก าลังกายด้วยน้ าหนัก 

 Muscle building with weight training. Equipment and techniques of weight training. Weight 

training program management. Exercise with weight training and weight training evaluation. 
 
ศ.ล. 135 (057135)  

EDPE 135 

 

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

Aerobic Exercise for Health 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

2(2-0-4) 

 การออกก าลังกายและการออกก าลงักายแบบแอโรบคิ ประโยชน์ของการออกก าลังกายแบบแอโร

บิค การออกแบบการออกก าลังกายแบบแอโรบคิเพื่อสรา้งสมรรถภาพทางกาย การประเมินการออกก าลัง

กายแบบแอโรบคิ 

 Exercise and aerobic exercise. Benefits of aerobic exercise and design of aerobic exercise for 

physical fitness. Evaluation of aerobic exercise. 
   
ศ.ศท. 101  (099101)   

EDGE 101 

 

การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 1 

Learning Through Activities 1 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

 
1(0-3-1) 

 

              การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้าง  
ความเป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษา 
    Building the volunteer camp project to emphasize to integrate the teaching knowledge on 
enhancing for the Thai teacher pattern in order to practice a leadership, team work and learning 
management for disadvantaged educational area. 
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ศ.ศท. 102  (099102) 

EDGE 102 

 

การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 2 

Learning Through Activities 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไมม่ ี

1(0-3-1) 

             การจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครู          
ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น             
เป็นคุณลักษณะของครูที่ดีและพลเมืองที่พงึประสงค์ 
  Building the good citizenship activities and enhancing a teacher characteristic of Chiang Mai 
University’s determination relating to love, kindness and goodness for everyone in order to a good 
teacher and desirable citizen. 
 

ศ.ศท. 103  (099103)   

EDGE 103 

 

การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 3 

Learning Through Activities 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

1(0-3-1) 
 

             การเขา้รว่มกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกจิกรรมที่นักศึกษาต้อง

ปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครูโดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ (S) 

หรือไม่น่าพอใจ (U) 

   The activities participation will develop teachers’ characteristics throughout the curriculum 

according to teacher professional standards. The evaluation is determined by S (satisfactory) or U 

(unsatisfactory). 

  

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาแกน (วชิาชพีครู) 

 2.1.1 วิชาแกนบังคับ 
ศ .ช . 109 (100109)  

EDPF 109 

แบบอย่างความเปน็ครูในหอ้งเรียนยคุใหม่  

Model of Teacherness for Modern Classroom 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความเป็นครูและคุณลักษณะพืน้ฐานของความเป็นครูยุคสมัยใหม่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูและธรรมาภิบาล การปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์กรณีศึกษา

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาสภาพงานครู 

การส่งเสรมิและเอาใจใส่การเรียนรูต้ามลีลาการเรียนรูแ้ละพหุปัญญา และการยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรยีนแต่ละบุคคล การออกแบบกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และการสร้างนวัตกรรมในฐานะครูมืออาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง การวิพากษก์รณีศึกษาครูผูส้รา้งการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน 
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การเรียนรูท้างวิชาชีพ  

Teacherness and professional characteristics of teachers in the modern era. Being a good role 

model and an active citizen. Codes of ethics of teaching profession and good governance. Being a 

role model based on teaching profession standards and expressing teacher spirituality. Case studies 

about laws related to teacher and teaching profession and teacher professional standards. Teaching 

descriptions and cultivating students’ individual learning styles and multiple intelligences and 

accepting students’ individual differences. Teaching strategies to enhance students’ inspiration and 

developing students’ to be lifelong learners and creating innovation as professional teachers. Self-

development to be well-rounded, up-to-dates, and corresponds with the changes. Case studies 

about teachers as change agents and knowledge management strategies for building professional 

learning community. 

   
ศ .ช . 110 (100110)  

EDPF 110 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมืองชัน้เลศิ  

Globalization and Education for Smart Citizenship

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

            แนวคดิโลกาภิวัตน์และทฤษฎีโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกาภิวัตน์ต่อ

แนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาใน

บรบิทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน การ

ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด ทักษะ

ชีวติ ยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบรบิทโลก รูเ้ท่าทันสังคม และตระหนักรูพ้ลวัตโลกสมัยใหม่ 
Concepts and theories of globalization in global and Thai society. Influences of a globalized 

world on modern philosophy of education, learner characteristics, and learning styles of students. 

Educational thoughts and types of educational management in the context of globalization. Education 

for sustainable development, education for equity, lifelong learning, and education based on 

philosophy of sufficiency economy and education for creating immunity in students. Applying 

concepts, theories, and principles of philosophy of education to cultivate skillful, flexible, responsive, 

and vigilant global citizens in the dynamic and fast-paced modern world. 
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ศ .ช . 111 (100111)  

EDPF 111 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้แนวใหม ่                          

Curriculum and Learning Management in 

Modern Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม การวิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการการ

พัฒนาหลักสูตรที่น าไปสู่การออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร หลักสูตร

ระดับการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา สมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่

ท้าทาย แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะและลีลาการ

จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การคัดสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้และรายวิชา การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรูอ้ย่างครูมืออาชีพ             

Curriculum approaches and theories. Analysis of factors which influence curriculum development 

by monitoring world context changes and social literacy. Analysis of curriculum development process models 

leading to curriculum design, curriculum implementation, and curriculum evaluation. Curriculum in each 

educational levels i.e. early childhood education, basic education, vocational education, and higher education 

curriculum. Brain and natures of human learning. Characteristics of students in modern era and learning 

challenge nature. Approaches of child-centered learning and active learning management. Skills and styles 

of learning management in classroom. Selecting approaches, theories, models, techniques, and methods of 

learning management for enhancing students’ learning in various contexts. Designing school curriculum, 

learning area curriculum, and course. Writing lesson plans with high teaching professional quality. 
 

ศ .ช . 112 (100112)  

EDPF 112 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผูเ้รยีนยุคดจิิทัล 

Psychology for Student Development in Digital Era  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน  แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการแนะแนวและให้

ค าปรึกษา  การสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมแห่งความแตกต่าง

หลากหลาย  การใชจ้ิตวิทยาเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการช้ันเรียนใน

ยุคดิจิทัล การใช้ขอ้มูลทางจิตวิทยาและเครื่องมือในยุคดิจิทัลในการสืบคน้ วิเคราะห์ และสรา้งนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
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Definition and importance of educational psychology for student development.  Concepts and 

theories of basic psychology, developmental psychology, learning psychology, and counseling and 

guidance psychology. Acknowledgement of individual differences and diversity in societies. Using 

psychology to inspire, motivate and encourage students to learn, and develop innovations as well as 

being lifelong learners. Application of psychology to organize digital-age classrooms, investigate and 

analyze learner behaviors, and create innovations for individual development. 

 

ศ .ช . 191 (100191)  

EDPF 191 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Teaching Profession Practicum in School 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

1(0-3-0) 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสังเกตและสมัภาษณน์ักเรยีน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน

สถานศึกษาตามบรบิทสภาพจรงิ การปฏิบัตงิานรว่มกับผูอ้ืน่อยา่งสรา้งสรรคแ์ละมีส่วนรว่มในกจิกรรม

พัฒนาวิชาชีพ การวเิคราะห์สภาพจรงิจากการศึกษา สังเกต สมัภาษณ ์และบันทึกอย่างเป็นระบบ แล้ว

น ามาประสบการณม์าสะท้อนและเช่ือมโยงกับแนวคดิ ทฤษฎี และองคค์วามรู้เก่ียวกับวชิาชีพครูและ

สภาพงานครู ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู และการปฏิบตัิหนา้ที่ครูในสถานศึกษา 

การเขยีนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสมัมนาเชิงวิชาการเพื่อสรา้ง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกนัของสถานศึกษา

และอาจารย์ผูส้อน 

Practicum in school by observation and interviewing students, teachers, administrators, and 

educational personnel based on authentic situation. Cooperating with others creatively and 

participating in profession development activities. Analysis of authentic situation from studying, 

observation, interviewing, and records systematically. Appling all experiences to reflect and connect 

approaches, theories, and knowledge about teaching profession and teacher’s job description. 

Conducting lesson learned on values and attributes of teacherness, and school practicum. Writing 

conclusion, making an individual report, and setting academic seminar for creating professional 

learning community in institute. All activities are under close supervision of the school members and 

the course instructors. 
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ศ .ช . 228 (100228)  

EDPF 228 

ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุคดจิิทัล    

Communicative Language for Teachers in Digital Era 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

หลักการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องส าหรับวิชาชีพครู การฝึกฝนและใช้ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เก่ียวกับภาษาพูด ภาษา

เขียน ภาษากาย และภาษาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

Communication principles of Thai and English language usage for teaching profession. Thai and 

English language skills usage and practice in communication for teachers both verbal and non-verbal 

language including spoken, written, body, and media and digital technology language. Techniques of 

effective classroom communication for students in digital era. 

 

ศ .ช . 229 (100229)  

EDPF 229 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรียนรู้ยคุใหม่  

Innovation and Digital Technology for Learning in 

Modern Era  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

มโนทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยกับการออกแบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโมเดลการบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้การใช้และการประเมิน สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสรา้งนวัตกรรมการเรยีนรูยุ้คใหม่ 

Concepts related to digital technology for learning and educational innovation for learners in 

modern era. Theories and principles of instructional system. Application of contemporary learning 

theories in designing innovation and digital technology for learning. Design of instruction by using 

digital technology-integrated learning models. Utilization and evaluation of media, innovation, and 

digital technology for learning. Integration of digital technology for creating learning innovation in new 

era. 
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ศ .ช . 230 (100230)  

EDPF 230 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้แนวใหม่  

Learning Measurement and Evaluation in Modern Trends  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ .ช . 111 (100111) และนักศึกษาช้ันปีที่ 2 

2(1-2-3) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการ

ประเมินการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใชผ้ลการวัดและการประเมินเพื่อพั ฒนาการสอน

และการพัฒนาผู้เรยีน   

Approaches, principles, and methods of learning measurement and evaluation. Approaches, 

principles, and methods of assessment in 21st century. Design and development of learning 

measurement and evaluation instruments. Practice in learning measurement and evaluation.  

Application of measurement and evaluation results for teaching and student development. 

 

ศ .ช . 231 (100231)  

EDPF 231 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ  

Educational Quality Assurance for Excellence 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

2(1-2-3) 

หลักการบริหารการศึกษาเบื้องต้น หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผน การ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการด าเนินการโดยใช้การสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพ

ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ ปัญหาและแนวโน้มในการประกันคุณภาพการศึกษา 

Basic principles of educational administration. Principles, approaches, and laws related to 

educational quality assurance. Design and operation related educational quality assurance including 

educational standards statement, educational development plan conducting, operation based on plan, 

evaluation and checking educational quality, monitoring of operational output by creating professional 

learning community, and self-assessment report conducting. Relation of internal and external 

educational assurance for developing school’s quality according to educational standards for 

excellence. Problems and tendencies of educational quality assurance. 
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ศ.ช. 315 (100315)  

EDPF 315 

พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน  

Multicultural Education and Community-Based Education 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 110 (100110)     

2(1-2-3) 

ความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและ

ทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการศึกษาในสังคมพหุ

วัฒนธรรมของไทย การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัดการศึกษา การจัดการ

ศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพของผู้เรยีน แนวทางการ 

 

ศ.ช. 291 (100291)  

EDPF 291 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Teaching Profession Practicum in School 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 191 (100191) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

1(0-3-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยการเป็นผู้ช่วยครู ประกอบด้วย การช่วยงานประจ าช้ัน การ

ช่วยงานสอนภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งการสอนในช้ันเรียนและการสอน

ซ่อมเสริม การช่วยงานดูแลนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษา แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้

เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรู้และศาสตร์การสอน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การ

เขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อ

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และร่วมมือกันของ

สถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

Teaching practicum in school as a teacher assistance including classroom job, teaching under 

guidance of course instructors and co-teacher both in classroom and remedial teaching, helping 

students’ affair to motivate and reinforce students to be a learning person, doing other jobs with 

teachers and administrators creatively, and participating in profession development activities in 

school. Appling all experiences to connect approaches, theories, and knowledge about teaching 

profession and teacher’s job description. Conducting lesson learned on values and attributes of 

teacherness, knowledge and pedagogy, and school practicum through observation and records. 

Writing reflective conclusion, making an individual report, and setting academic seminar for creating 

professional learning community in institute. All activities are under close supervision of the school 

members and the course instructors. 
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ส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Definitions, history, and significances of multiculturalism and multicultural education. Concepts 

and theories of multicultural education. Cultural diversity in Thailand. Educational managements/models 

for multicultural society in Thailand. Multicultural knowledge management. Community participation in 

education. Community-based education for accessing to community and living together in a culturally 

diverse society. Working together with parents to support students acquire desirable characteristics 

and address related issues. Building network with parents and community for enhancing quality 

learning of students. Guidelines for promoting and conserving cultures and local wisdom. 

 

ศ.ช. 316 (100316)  

EDPF 316 

การศึกษาพเิศษเพื่อส่งเสรมิศักยภาพผูเ้รียนท่ีมคีวาม

ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Special Education for Enhancing Potentials of Students 

with Special Needs  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช  .1 12  )1001 12 (และนักศึกษาช้ันปีที่  3  

2(1-2-3) 

มโนทัศน์และกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเภทและ

ลักษณะของผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและด้อยโอกาส การคัดกรอง การวินิจฉัย การ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การอ านวยความสะดวก การปรับแต่ง เทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวก ความรว่มมือและท างานเป็นทีมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Concepts and process in special education. Relevant laws and policies. Classifications and 

characteristics of learners with disabilities, gifted, and underprivileged. Screening and diagnosis. 

Organizing an appropriate individualized education plan, accommodations, modifications, and assistive 

technology. Collaboration and teamwork among teachers, parents, and paraprofessionals. Relevant 

organizations.  

 
ศ.ช. 317 (100317)  

EDPF 317 

การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

Microteaching Skills Practice  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 3     

3(2-3-5) 

การศึกษา การฝึก และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู การวางแผนการสอนและ

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก สาระในหลักสูตร ศาสตร์การสอน 

เทคโนโลยีดิจิทัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์

จ าลอง 

Studying, training, and developing of essential teaching skills for teachers. Planning teaching 

and conducting lesson plans by integrating knowledge, major content, curriculum content, pedagogy, 
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digital technology, and learning measurement and evaluation. Practicing in using Thai and English 

language skills for effective communication in the classroom. Practicing microteaching in simulated 

situations. 
 

 

ศ.ช. 391 (100391)  

EDPF 391 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Teaching Profession Practicum in School 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 291 (100291) และนักศึกษาช้ันปีที่ 3 

4(0-12-0) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน การ

วางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู ้การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่

เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเป็น

ผู้ใฝุเรียนรู ้การรว่มมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้วน ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์

ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้าน

ความรู้และศาสตรก์ารสอน ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา 

โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียนสะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะ

รายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้

การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

Teaching practicum in school including curriculum development in course level, planning and 

managing learning activities, classroom management, producing media or innovation to promote 

learning, applying digital technology in learning management, organizing environment and 

atmosphere to enhance learning with happiness and good health, measuring and evaluating learning 

for developing learning quality in each student systematically, creating motivation and reinforcement 

for students to be a learning person, cooperating with parents in developing and problem-solving for 

enhancing student to have desirable characteristics, doing other jobs with teachers and administrators 

creatively, and participating in profession development activities in school and community. Appling all 

experiences to connect approaches, theories, and knowledge about teaching profession and teacher’s 

job description. Conducting lesson learned on values and attributes of teacherness, knowledge and 

pedagogy, parents and community engagement, and school practicum through observation and 

records. Writing reflective conclusion, making an individual report, and setting academic seminar for 

creating professional learning community in institute. All activities are under close supervision of the 

school members and the course instructors. 
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ศ.ช. 404 (100404)  

EDPF 404 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

Research for Learners’ Quality Development 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ .ช .2 30  )1002 30( และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

2(1-2-3) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทิศทางและแนวโน้ม

การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบและการ

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน  

Concept, theories, principles, and methodologies of research for learners’ quality 

development. New trends and directions of research for learners’ quality development. Analyzing the 

problems of learners to formulate research problem. Research design and operation the research for 

learners’ quality development. Presentation of the result of research for learners’ quality 

development. Application of the research result for learners’ problem solving and development. 

 

ศ.ช. 491 (100491)  

EDPF 491 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                                      6(0-18-0) 

Teaching Profession Practicum in School 4 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 391 (100391) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
การปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ

การจัดการช้ันเรยีนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีปัญญารูค้ดิและมีความเป็นนวัตกร การสร้างสื่อหรือนวัตกรรม

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด

สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี การ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท ารายงานผล

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงคแ์ละเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพโดยเข้าถึงบริบทของชุมชนและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครู

และผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพในสถานศึกษาและชุมชน แล้ว

น ามาประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและสภาพงานครู 

ถอดบทเรียนคา่นิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประเด็นด้านความรู้และศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์

กับผูป้กครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยอาศัยการสังเกตและบันทึก การเขียน

สะท้อนผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะรายบุคคลและจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้าง

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันในสถานศึกษา ภายใต้การแนะน า ดูแล และรว่มมือกันของสถานศึกษา

และอาจารย์นิเทศ 

Practicum in school as a teacher including curriculum development, learning and classroom 
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management to promote students to have cognitive intelligences and become innovative person, 

producing media or innovation to promote learning, applying digital technology to benefit students’ 

learning, organizing environment and atmosphere to enhance learning with happiness and good 

health, measuring and evaluating learning, helping and developing each student, conducting student 

quality development report systematically, doing classroom action research for developing learning 

quality, creating parents and community connection for developing and problem-solving to enhance 

student to have desirable characteristics and learning with quality based on community by 

understanding and cultural diversity respect, supporting and conserving cultures and local wisdom, 

doing other jobs with teachers and administrators creatively, and participating in profession 

development activities in school and community. Appling all experiences to connect approaches, 

theories, and knowledge about teaching profession and teacher’s job description. Conducting lesson 

learned on values and attributes of teacherness, knowledge and pedagogy, parents and community 

engagement, and school practicum. Writing conclusion, making an individual report, and setting 

academic seminar for creating professional learning community in institute. All activities are under 

close supervision of the school members and supervisor. 

          

 2.1.2 วิชาแกนเลือก 

ศ.ช. 214 (100214) 

EDPF 214  

การจัดการเรยีนรู้ผา่นการปฏิบัต ิ  
Active Learning Management  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี         

2(1-2-3) 

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และระดับของการคิด ความหมาย รูปแบบ และล าดับขั้นของการปฏิบัติ  

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  มาตรฐาน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลักษณะการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่

การแก้ปัญหาและการเกิดความคิดขั้นสูง เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่ง

เรียนรู ้เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของครูในการ

จัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ  ลักษณะและบทบาทของผู้เรยีนในการจัดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ   
 Concepts, theories, models and levels of thinking. Meanings, models and hierarchy of 
practices. Integration of theoretical thinking and practice to classroom learning management. Learning 
standards and indicators of the basic education core curriculum. Characteristics of active learning 
management for developing learner’s problem solving skills and higher order thinking skills. 
Techniques of learning management design. Instruction media and learning resources. Measurement 
and assessment techniques of active learning management. Characteristics and roles of teachers in 
active learning management. Characteristics and roles of learners in active learning management. 
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ศ.ช. 216 (100216) 

EDPF 216  

การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกตา่ง 
ระหว่างบุคคล                          
Differentiated Instruction  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียน 

กลวิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ โดยจ าแนกตามลีลาการเรียนรู้ พหุปัญญา และ

ระดับความสามารถ ตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 Approaches, theories and principles of personal differentiation. Techniques of categorizing 

students. Instructional strategies for students in each group that separate by learning styles, multiple 

intelligence, and ability. Case studies of schools which succeed in differentiated instruction. 

  
ศ.ช. 217 (100217) 

EDPF 217  

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information for Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวม และ            

การวิเคราะห์สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเขียน

หนังสือราชการ การส่งเสริมกระบวนการสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดเพื่อการจัดการศึกษา 

 Definition and significance of information. Inquiry, collecting, and analyzing information from 

various resources. Using formal styles of citations and references. Writing official letters. Promoting 

information searching process for learners in learning society. Using information technology and library 

for education. 
 
ศ.ช. 220 (100220) 

EDPF 220  

การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ในการศึกษา 
Creative Art Integration in Education 
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(1-2-3) 

 การบูรณาการองคค์วามรู้ทางศิลปะในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ความหมาย ความส าคัญและ

วิธีการในการบูรณาการสาระความรูท้างทัศนศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด

ผ่านกจิกรรมในการรับรูแ้ละสรา้งสรรคชิ์น้งานศิลปะ 

 Integration of art knowledge with other areas in basic education. Definition, importance and 

procedure of visual arts knowledge integration in instruction to encourage thinking processes through 

art perceiving and making activities. 
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ศ.ช. 222 (100222) 

EDPF 222  

โลกศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Global Education for Lifelong Learning  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี   

2(2-0-4) 

 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติกับสังคมโลกหลังสมัยใหม่ กลวิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อ

เสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชนพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

ตลอดชีวติ ทฤษฎีการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้โลกศึกษาเพื่อ

ส่งเสรมิความเสมอภาคในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการช้ันเรยีนเชิงสรา้งสรรคโ์ดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การจัดโครงงานการศึกษาทางเลือกเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดกจิกรรมการเรียนรูต้ลอดชีวติเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของพลเมืองโลก 

 Philosophy of lifelong education and postmodern global society. Holistic education 

methodology for enhancing active citizenship. Transfer of knowledge of indigenous wisdom to develop 

lifelong learning network. Theories of education for the development of social and environmental 

consciousness. Global education management to promote equality in diverse culture society. Creative 

classroom management using digital technology for cross-cultural learning. Alternative education 

projects for sustainable environmental management in global issues. Lifelong learning activity 

management to improve the quality of life for global citizens. 
  
ศ.ช. 232 (100232) 

EDPF 232  

กฎหมายส าหรับวิชาชีพคร ู
Laws for Teaching Profession  
เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไม่ม ี

2(2-0-4) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสัง่ที่เกี่ยวกับครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา แนวปฏิบตัิในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมาย

ทางการศึกษา 

 Constitutional law of the Kingdom of Thailand related to education. National educational act, 

acts, rules, regulations, notifications and orders related to teachers and educational personnel. Ways 

of accreditation of teacher and educational personnel. Case studies of application of educational laws.   

 
ศ.ช. 233 (100233) 

EDPF 233  

สะเต็มศึกษาเพื่อชีวิต เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม   
                       
STEM Education for Life, Economy, Society and 
Environment 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี
 แนวคิดและการบูรณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  )สะเต็ม (

เหตุผลและความจ าเป็นของสะเต็มที่มีต่อชีวติของบุคคล เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลักษณะส าคัญ

ของสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงบุคคล เศรษฐกิจ สังคม   และ
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สิ่งแวดล้อม การพัฒนานักสะเต็มศึกษา 

 Concepts and integration of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). 

Significance of STEM on personnel’s life, economics, society and environment. Key characteristics of 

STEM education. STEM Education learning activities that relevance to life, economics, society and 

environment. Development of STEM educators. 

 
  2.2 วิชาเอก 
   2.2.1 วิชาทางด้านเนื้อหา 
    1) วิชาบังคับ 
ศ.คณ. 120 (065120)         

EDMA 120 

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน 

Mathematical Problem Solving in School Level 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไม่มี                                               

3(3-0-6)  

 

               ความหมายและกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรยีน  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์  ขั้นตอนของช้ันเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ แนวทางการประเมินกระบวนการ

แกป้ัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีน 

              Definition and process of mathematical problem solving in school level , mathematical 

problem solving strategies, steps in a mathematical problem solving classroom, guideline for 

assessment of students’ mathematical problem solving processes.    

 

ศ.คณ. 210 (065210)         

EDMA 210 

จ านวนและการด าเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 

Numbers and Operations in School Mathematics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี                                              

3(3-0-6) 

 

                มาตรฐานการเรียนรู้ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการในหลักสูตร

คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน การศึกษาการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการของนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ความรู้สึกเชิงจ านวน   แนวทางการสอนจ านวนและการด าเนินการใน

คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

                Learning standards and concepts on numbers and operations related to school 

mathematics curriculum, studying how students in elementary and secondary school level learn about 

numbers and operations, number senses, teaching approach on numbers and operations in school 

mathematics. 

 

 

 

 



119 
 

 

 

ศ.คณ. 211 (065211)         

EDMA 211 

การวัดในคณิตศาสตร์ระดบัโรงเรยีน   

Measurement in School Mathematics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี                                              

3(3-0-6) 

 

    มาตรฐานการเรียนรูเ้ก่ียวกับการวัด ความเป็นมาของการวัดในคณิตศาสตร์ ประเภทของการวัด

ในคณิตศาสตร ์การวัดความยาว น้ าหนัก พืน้ที่และปรมิาตร การสอนการวัดในคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน    

    Learning standards on measurements, background of measurements in mathematics, types 

of measurements in mathematics, measurements of length, weight, area and volume, teaching 

measurements in school mathematics.   
 

ศ.คณ. 212 (065212)         

EDMA 212 

พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  

Algebra in School Mathematics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี                                              

3(3-0-6) 

 

           มาตรฐานการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพีชคณิตในหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับ

โรงเรียน การศึกษาวิธีการเรียนรูข้องนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกี่ยวกับพีชคณิต การ

คดิเชิงพีชคณิต แนวทางการสอนพีชคณิตในคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

           Learning standards and concepts on algebra related to school mathematics curriculum, 

studying how students in elementary and secondary school level learn about algebra, algebraic 

thinking, and teaching approach on algebra in school mathematics. 

 

ศ.คณ. 310 (065310)         

EDMA 310 

เรขาคณติในคณติศาสตร์ระดับโรงเรยีน  

Geometry in School Mathematics 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  นักศึกษาชั้นปีที่  3 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา                                           

            มาตรฐานการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิต ความเป็นมาของเรขาคณิต ประเภทของเรขาคณิต รูป

เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติ การแปลงทางเรขาคณิต 

เส้นขนาน ความเท่ากันทุกประการ ความคล้าย การคิดทางเรขาคณิต การสอนเรขาคณิต ในคณิตศาสตร์

ระดับโรงเรยีน 

           Learning standards on geometry, background of geometry, types of geometry, two and three 

dimensional geometric figures, relationship between two and three dimensional geometric figures, 

geometric transformation, parallel lines, congruence, similarity, geometric thinking, teaching geometry 

in school mathematics. 
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ศ.คณ. 311 (065311)         

EDMA 311 

ความนา่จะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรยีน  3(3-0-6) 

Probability and Statistics in School Mathematics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  นักศึกษาชั้นปีที่  3 หรอืตามความเห็นชอบ 

ของภาควิชา                                               

              มาตรฐานการเรียนรู้ และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและสถิติในหลักสูตร

คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน การศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เกี่ยวกับความน่าจะเป็นและสถิติ การคิดเชิงความน่าจะเป็นและการคิดเชิงสถิติ แนวทางการสอนความ

น่าจะเป็นและสถติิในคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

              Learning standards and concepts on probability and statistics related to school mathematics 

curriculum, studying how students in elementary and secondary school level learn about probability 

and statistics probabilistic thinking and statistics thinking, teaching approach on probability and 

statistics in school mathematics. 

 

ศ.คณ. 420 (065420)         

EDMA 420 

การคิดเชงิคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรยีน  3(3-0-6) 

Mathematical Thinking in School Level 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบ 

ของภาควิชา 

    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน 

การคิดเชิงคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ในระดับ

โรงเรียน  

        Definition, significance, concepts and principles of mathematical thinking in school level, types 

of mathematical thinking, learning activities for developing mathematical thinking in school level. 

 

ศ.คณ. 421 (065421)         

EDMA 421 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

Mathematical Skills and Processes 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบ 

ของภาควิชา 

 ความหมายและความส าคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชีว้ัดด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรใ์นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน การวัด

และประเมินผลทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 Definition and significance of mathematical skills and processes, learning standards and  
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indicators of mathematical skills and processes in the basic education core curriculum, measurement 

and evaluation of mathematical skills and processes and learning activities for developing 

mathematical skills and processes. 

 

ว.คณ. 111 (206111)        

MATH 111 

แคลคูลัส 1                 

 Calculus 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไม่มี                                                  

3(3-0-6) 

 

  อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปรพิันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและ การ

ประยุกต์ 

           Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential 

equations and some applications. 

 

ว.คณ. 112 (206112)        

MATH 112 

แคลคูลัส 2                  

Calculus 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 111 (206111)                                               

3(3-0-6) 

 

 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง ฟังกชั์นหลายตัวแปร ปรพิันธ์หลายช้ัน อนุกรมอนันต์ 

 Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, 

and infinite series. 

 

ว.คณ. 217 (206217)  

MATH 217 

แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์    

Fundamental Concepts of Mathematics 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 103 (206103) หรือ ว.คณ. 111 (206111)  

 หรือ ว.คณ. 161 (206161)                                              

           ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ประพจน์มีเงื่อนไข การพิสูจน์ประพจน์ที่ไม่ใช่ประพจน์มีเงื่อนไข การ

พิสูจน์ในทฤษฎีเซตเบื้องต้น การพิสูจน์ในความสัมพันธ์ การพิสูจน์ในฟังก์ชันและการพิสูจน์เซตนับได้และ

เซตนับไม่ได้ 

           Logic, proving conditional statements, proving non-conditional statements, proving in basic 

set thery, proving in relation, proving in functions, proving countable sets and uncountable sets. 

 

ว.คณ. 281 (206281)  

MATH 281 

คณิตศาสตร์ดิสครตี  

Discrete Mathematics                 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 103 (206103) หรือ ว.คณ. 111 (206111) 

 หรือ ว.คณ. 161 (206161) หรอื ว.คณ. 113 (206113) 
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           ความรู้พื้นฐาน วธิีการนับทั่วไป ทฤษฎีกราฟเบื้องตน้ ทรแีละการแยกจ าพวก ข่ายงาน พีชคณิต

บูลีน 

           Basic background. General counting methods. Elementary graph theory. Trees and 

sorting.Networks. Boolean algebra. 

    2) วิชาเลือก 

ศ.คณ. 320 (065320)         

EDMA 320 

ประวัติศาสตรค์ณิตศาสตรส์ าหรับครู   3(3-0-6) 

History of Mathematics for Teachers 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  นักศึกษาชั้นปีที่  3 หรอืตามความเห็นชอบ 

  ของภาควิชา                                               

              พื้นฐานความรู้และความเป็นมาของการศึกษาประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ส าหรับการสอน

คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ของแหล่งอารยธรรมส าคัญต่างๆ ของโลก ประวัตินัก

คณิตศาสตร์กับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ การใช้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

คณิตศาสตรใ์นการออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

              Basic concepts and background of study in history of mathematics for teaching 

mathematics, history of mathematics in civilization of the world, history of mathematicians related to 

making inspiration for learning mathematics, using knowledge of history of mathematics for designing 

learning activities.  

 

ศ.คณ. 410 (065410) 

EDMA 410 

แคลคูลัสในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  

Calculus in School Mathematics 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบ 

   ของภาควิชา 

           สาระการเรียนรู้แคลคูลัส ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของ

ฟังกชั์น การน าความรู้เก่ียวกับแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้แก้ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรู้แคลคูลัสใน

คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

          Learning contents on calculus, limits and continuity of functions, derivative of functions, 

integration of functions, using an introductory knowledge of calculus to solve problems, and learning 

provision of calculus in school mathematics.   
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ศ.คณ. 411 (065411) 

 

EDMA 411 

ความเชื่อมโยงคณิตศาสตรร์ะดับมหาวิทยาลัยและ

คณิตศาสตร์ระดับโรงเรยีน 

Connection between University Mathematics and 

School Mathematics 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบ 

 ของภาควิชา 

           ปรัชญาของคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา หลักการของคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 

หลักการของคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ปรากฏการณ์ “คณิตศาสตร์แนวใหม่”  ความเชื่อมโยงระหว่าง

คณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยและคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนในเรื่อง จ านวน เรขาคณิต พีชคณิต และ

การวิเคราะห์เชิงจริง  มุมมองด้านหลักสูตรและการสอนในการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

และคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

          Philosophy of mathematics and mathematics education, principle of university mathematics, 

principle of school mathematics, phenomenon of “new math”, connection between university 

mathematics and school mathematics on number, geometry, algebra and real analysis, curriculum 

and pedagogical perspective in connection between university mathematics and school mathematics. 

 

ว.คณ. 207 (206207)  

MATH 207 

เรขาคณติวิเคราะห์ทรงตัน                

Solid Analytic Geometry  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไมม่ ี                                              

3(3-0-6) 

 

           เรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอร์ ระบบพิกัดในสามมิติ ระนาบและเส้นตรงในสามมิติ พื้นผิว

และเส้นโค้ง ทฤษฎีเมทรกิซ์ และการประยุกต์ ชิน้ประกอบของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย 

          Geometry and algebra of vectors. Coordinate systems in space. Plane and line in space. 

Surface and curve. Theory of matrices: transformation of axes and applications. Elements of projective 

geometry. 

 

ว.คณ. 211 (206211)  

MATH 211 

เแคลคูลัส 3     

Calculus 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 112 (206112)                                               

3(3-0-6) 

 

           เวกเตอร์ใน R2 และ R3 ฟังกชั์นคา่เวกเตอร์ แคลคูลัสเวกเตอร์ และพิกัดเชิงเส้นโค้ง 

           Vectors in R2 in R3, vector valued functions, vector calculus and curvilinear coordinates. 
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ว.คณ. 216 (206216)  

MATH 216 

คณิตตรรกศาสตร์เบือ้งต้น    

Introduction to Mathematical Logic  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 103 (206103) หรือ ว.คณ. 111 (206111) 

 หรือ ว.คณ. 161 (206161)                                               

           การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ตรรกศาสตร์ของประพจน์ วิธีการพิสูจน์ ตรรกศาสตร์

ของประพจน์มีตัวบ่งปริมาณ ตรรกศาสตร์ของประพจน์เชิงความสัมพันธ์ โครงการเชิงคณิตศาสตร ์

พีชคณิตบูลีนและการประยุกต์ของตรรกศาสตร์ 

           Inductive and deductive reasoning, logic of propositions, methods of proof, logic of quantified 

statements, logic of relational statements, mathematical structure, Boolean algebra and applicaton of 

logic. 

 

ว.คณ. 254 (206254)  

MATH 254 

โปรแกรมส าเร็จเชิงคณิตศาสตร์  

Mathematical Package 

3(2-2-5) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 104 (206104) หรือ ว.คณ. 112 (206112) 

 หรือ ว.คณ. 162 (206162)                                               

          โปรแกรมส าเร็จเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับเรขาคณิต โปรแกรมส าเร็จเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับเขียน

โปรแกรม การด าเนินการ แถวล าดับ วงวน ฟังก์ชันและชุดค าสั่ง การจัดการข้อมูล การประยุกต์เพื่อ

แกป้ัญหาเชิงคณติศาสตร์ 

          Mathematical package for geometry, mathematical package for programming, operations, 

arrays, loops, functions and routines, data management and applications to mathematical problems. 

 

ว.คณ. 300 (206300)  

MATH 300 

คณิตศาสตร์การเงนิเเละการประกันภัย  

Mathematics of Finance and Insurance เงื่อนไขท่ีตอ้ง

ผ่านก่อน  นักศึกษาชั้นปีที ่3               

3(3-0-6) 

 

           การน าเอาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในสาขาต่างๆ ของวิชาการคลัง โดยเน้นในปัญหาของการ

ลงทุนเก่ียวกับการประกันและการธนาคาร 

           Applications of mathematics in various fields of finance, with emphasis on problems of 

investment insurance and banking. 
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ว.คณ. 311 (206311)  

MATH 311 

ทฤษฎีเซตเชงิสัจพจน์  

Axiomatic Set Theory  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 217 (206217)              

3(3-0-6) 

 

          สัจพจน์แซร์เมโล-แฟรงเคล จ านวนธรรมชาติ เซตอนันต์ ภาวะเชิงการนับ เซตอันดับดี ภาวะเชิง

อันดับที่  

          Zermelo – Frankel’s axioms, the natural numbers, infinite sets, cardinality, well-ordered sets, 

ordinality.  

 

ว.คณ. 312 (206312)  

MATH 312 

รากฐานเรขาคณติเบื้องต้น 

Introduction to Foundation of Geometry  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 207 (206207) หรือ ว.คณ. 216 (206216) 

 หรือ ว.คณ. 217 (206217)              

           รากฐานเรขาคณิต เรขาคณิตเชิงภาพฉายวิเคราะห์ เรขาคณิตสัมพรรค เรขาคณิตเเบบยุคลิด 

และเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด ทอพอโลยีเบื้องต้น 

           Foundations of geometry. Analytic projective geometry. Affine geometry. Euclidean and Non-

Euclidean geometry. Introduction to topology. 

 

ว.คณ. 313 (206313)  

MATH 313 

ทอพอโลยีเบื้องตน้ 

Introduction to Topology 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 203 (206203) หรือ ว.คณ. 217 (206217) 

 หรือ ว.คณ. 261 (206261)              

           ทบทวนทฤษฎีเซต ปรภิูมิทอพอโลย ีความกระชับ และความตอ่เนื่องของฟังกชั์น 

           Review of set theory, topological spaces, compactness and continuity of functions. 

 

ว.คณ. 321 (206321)  

MATH 321 

พีชคณิตนามธรรมเบื้องตน้  

Introduction to Abstract Algebra 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 216 (206216) หรือ ว.คณ. 217 (206217)             

            กรุป กรุปย่อย กรุปโฮโมมอร์ฟิซึม กรุปย่อยปกติและกรุปผลหาร ริง ริงย่อยและไอดีล อินทิกรัล

โดเมนและฟิลด์ 

            Groups, subgroups. Homomorphism group, normal subgroups and quotient groups. Rings, 

subrings and ideal. Integral domains and fields. 
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ว.คณ. 325 (206325)  

MATH 325 

พีชคณิตเชิงเสน้  

Linear Algebra 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ.203 (206203) 

 หรอื ว.คณ. 261 (206261)        

            ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่า

ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะรวมทั้งการท าให้อยู่ในรูปทแยงมุม ปรภิูมิผลคูณภายใน    

            System of linear equations and matrices. Determinants. Vector spaces. Linear 

transformations.  Eigenvalues and eigenvectors including diagonalization. Inner product spaces. 

 

ว.คณ. 327 (206327)  

MATH 327 

ทฤษฎีจ านวน 1  

Theory of Numbers 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 217 (206217) 

3(3-0-6) 

 

            สมภาคของจ านวนเต็ม พหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม ผลเฉลยของสมภาคพหุนาม 

สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังกชั์นเลขคณิต วัฏจักร และส่วนตกค้างก าลังสอง 

            Integer congruence, polynomial with integral coefficients, solution of polynomial congruence, 

diophatine equation, arithmetic function, cyclicity and quadratic residue. 

 

ว.คณ. 328 (206328)  

MATH 328 

ทฤษฎีของสมการ  

Theory of Equations  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ.203 (206203)  

 หรอื ว.คณ. 261 (206261)        

            ความต่อเนื่องและการหาค่าของโพลิโนเมียลส์, คุณสมบัติของสัมประสิทธิ์ของสมการพีชคณิต, 

การหาค าตอบของสมการพชีคณิตแบบนิวเมอริคัล การหาต าแหน่งของรากสมการ สมการพีชคณิตก าลัง

สองและก าลังสาม และแบบแคโนนิคัลของสมการเหล่านั้น การหาค าตอบแบบเกรกอร์ ขบวนการหาค่า

ลิมิต และการหาคา่ประมาณ 

            Continuity and evaluation of polynomials. Properties of the coefficients of an algebraic 

equation. Numerical solution of algebraic equation. The location of the roots of an equation. The cubic 

equation. The quartic equation. Canonical forms of cubic and quartic equations. Gregory's method of 

solution. Further limiting and approximation processes. 
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ว.คณ. 331 (206331)  

MATH 331 

แคลคูลัสขัน้สูง  

Advanced Calculus  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) 

 หรอื ว.คณ. 261 (206261)       

             ฟังกชั์นหลายตัวแปร จาโคเบยีนของการแปลง คา่สูงสุดและคา่ต่ าสุด ตัวคูณลากรานจ์ ปริพันธ์

จ ากัดเขต การหาอนุพันธ์ภายใต้เคร่ืองหมายปรพิันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปรพิันธ์เชิงวงรี 

             Function of several variables, jacobian of transformation, Maxima and minima, Lagrange 

multiplier. Definite integrals, differentiation under the integral sign. Improper integrals , Elliptic 

integrals. 

 

ว.คณ. 335 (206335)  

MATH 335 

การวิเคราะห์เชงิเวกเตอร์  

Vector Analysis  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 112 (206112) หรอื ว.คณ. 262 (206262)     

              สนามเวกเตอรแ์ละแบบเชิงอนุพันธ์ สนามกรอบ และเทนเซอร์ 

             Vector fields and differential forms, frame fields and tensors. 

 

ว.คณ. 336 (206336)  

MATH 336 

การวิเคราะห์เชงิจรงิ 1  

Real Analysis 1 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 203 (206203) หรือ ว.คณ. 217 (206217) 

 หรอื ว.คณ. 261 (206261)        

              จ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของจ านวน ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ 

ปรพิันธ์แบบรมีันน์ 

               Real numbers, sequences and series of numbers, limits and continuity of functions, 

differentiation, Riemann integral. 

 

ว.คณ. 341 (206341)  

MATH 341 

สมการเชิงอนุพันธ์สามญั  

Ordinary Differential Equations  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 112 (206112)  หรือ ว.คณ. 203 (206203)      

              บทน าสู่สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์

สามัญอันดับสูง ระบบเชิงเส้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และสมการเลอช็องดรแ์ละสมการเบสเซลิ 

               Introduction to ordinary differential equations, first order ordinary differential equations, 
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higher order ordinary differential equations, linear system of ordinary differential equations, Laplace 

transform, series solutions of ordinary differential equations and Legendre and Bessel equations. 
 

ว.คณ. 342 (206342)  

MATH 342 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  

Partial Differential Equations  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 267 (206267) หรือ ว.คณ. 341 (206341)     

              บทน าสู่สมการเชิงอนุพันธย์่อย สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดบั

สอง ทฤษฎีบทสตูรม์-ลียูวีล และการแยกตัวแปร 

              Introduction to partial differential equations, first order partial differential equations, second 

order partial differential equations, Sturm-Liouville theory and separation of variables. 

 

ว.คณ. 355 (206355)  

MATH 355 

วิธเีชิงตัวเลข  

Numerical Method  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) 

 หรือ ว.คณ. 261 (206261)   

             การแสดงคา่เชิงตัวเลขและคา่คลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการหนึ่งตัวแปร ผลเฉลยเชิงตัวเลข

ของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงด้วยพหุนามและการปรับเส้นโค้ง การหา

อนุพันธ์และปรพิันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

            Numerical representation and error, solution of one variable equation, numerical solution of 

systems of linear and nonlinear equations, interpolating polynomial and curve fitting, numerical 

differenation and numerical integration and numerical solution of initial value problems. 

 

ว.คณ. 364 (206364)  

MATH 364 

การสร้างแบบจ าลองเชงิคณติศาสตร์  

Mathematical Modeling  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 104 (206104) หรือ ว.คณ. 112 (206112) 

 หรือ ว.คณ. 162 (206162) 

           แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการจ าลอง การจ าลอง

โดยใช้ข้อมูล การปรับแบบจ าลอง แบบจ าลองที่ใช้สมการผลต่าง และแบบจ าลองที่ใช้สมการเชิงอนุพันธ์              

 Basic concepts of mathematical modeling, modeling process, modeling using data, model 

fitting, models with difference equations and models with differential equations. 
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ว.คณ. 370 (206370)  

MATH 370 

ความนา่จะเป็น 1  

Probability 1 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) 

 หรือ ว.คณ. 261 (206261)   

             รากฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่มวิยุต ตัวแปรสุ่มวิยุตร่วม การ

จ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับตัวแปรสุ่มวิยุต 

             Foundation of probability, conditional probability, discrete random variables, joint discrete 

random variables, computer simulation for discrete random variables. 

 

ว.คณ. 381 (206381)  

MATH 381 

คณิตศาสตร์เชิงการจัด  

Combinatorics  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 217 (206217) หรือ ว.คณ. 281 (206281) 

              วิธีการนับทั่วไปส าหรับการจัดเรียงและการเลือก ฟังก์ชันก่อก าเนิดความสัมพันธ์เวียนบังเกิด 

หลักการอินคลูชันและเอ็กซ์คลูชัน สูตรการแจงนับของพอลยา การแจงนับกราฟ 

              General counting methods for arrangements and selections, generating functions, 

recurrence relations, principles of inclusion and exclusion, Polya's enumeration formula, graph 

enumeration. 

 

ว.คณ. 411 (206411)  

MATH 411 

รากฐานเรขาคณติ  

Foundation of Geometry  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 325 (206325) 

3(3-0-6) 

 

              เรขาคณิตเชิงภาพฉายสังเคราะห์และวิเคราะห์ รวมทั้งทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีบทเด

ซาร์ก ทฤษฎีบทแพปพัส ทฤษฎีบทปาสกาล ทฤษฎีบทหลักมูลของรูปสี่เหลี่ยม และทฤษฎีบทจุดตรึง 

รากฐานเชิงสัจพจน์ หลักของความสัมพันธ์ในภาวะคูก่ันระหว่างทฤษฎีบทพื้นฐาน 

              Synthetic and analytic projective geometry including relevant theorems such as Desargues’ 

theorem, Pappus’ theorem, Pascal’s theorem, fundamental theorem of quadrangle and fixed point 

theorem. Axiomatic foundation. The principle of duality relations between the basic theorems. 
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ว.คณ. 412 (206412)  

MATH 412 

ทอพอโลยี  

Topology  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 313 (206313)  

3(3-0-6) 

 

              ทบทวนปริภูมิเชิงทอพอโลยี ฐานและฐานย่อยส าหรับทอพอโลยี ภาวะนับได้และภาวะแยกได้ 

ความเชื่อมโยงและความกระชับ สัจพจน์การแยก ปรภิูมิผลคูณและปรภิูมิผลหาร 

               Review of topological spaces. Bases and subbases for a topology. Countability and 

separability. Connectedness and compactness. Separation axioms. Product spaces and quotient spaces. 

 

ว.คณ. 421 (206421)  

MATH 421 

พีชคณิตนามธรรม 

Abstract Algebra 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 321 (206321) 

3(3-0-6) 

 

              สมบัติพื้นฐานบางประการของกรุป ริง และฟีลด์ กรุป รวมทั้งทฤษฎีบทสมสัณฐาน กรุป

สับเปลี่ยนและผลคูณตรง กรุปพีและทฤษฎีบทที่ส าคัญได้แก่ทฤษฎีบทซิโล ริง รวมทั้งโดเมนไอดีลหลัก 

โดเมนที่แยกตัวประกอบได้อย่างเดียวและโดเมนแบบยุคลิด รงิพหุนาม 

               Some elementary properties of groups, rings and fields. Groups, including the isomorphism 

theorems, permutation groups, and direct product of group. P-Group and the important theorem such 

as the Sylow theorem. Rings including principal ideal domains, unique factorization domain, and 

Euclidean domain. Polynomial rings. 

 

ว.คณ. 423 (206423)  

MATH 423 

เวฟเลทส์  

Wavelets 

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 325 (206325) หรือตามความเห็นชอบ   

 ของภาควิชา 

               ภาพรวมของการประยุกต์ และพัฒนาการของเวฟเลทส์ คณิตศาสตรท์ี่เป็นพืน้ฐานประกอบ ด้วย

หัวข้อในพีชคณิตเชิงเส้น การแปลงฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์แบบจ ากัด เวฟเลทส์แบบแฮร์อย่างง่าย การ

แปลงเวฟเลทส์แบบจ ากัด ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทส์และการแปลงฟาสท์เวฟเลทส์ การวเิคราะห์มัลติ

รีโซลูชันและเวฟเลทส์ซึ่งมีคอมแพค-สัพพอร์ต วิธีเวฟเลทส์-กาเลอร์คินส าหรับสมการ เชิงอนุพันธ์ การ

ประยุกต์ของเวฟเลทส์ 

              Overview of applications and development of wavelets. Mathematics preliminaries: Topics in 

linear algebra. Fourier transform and discrete Fourier transform. Simple Haar wavelets. Discrete 

wavelets transform. Orthonormal bases wavelets: Fast wavelets transform. Multi-resolution analysis: 

Wavelets with compact support. Wavelets-Galerkin methods for differential equations. Applications of  
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wavelets 

 
ว.คณ. 428 (206428)  

MATH 428 

ทฤษฎีรหัส  

Coding Theory  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 325 (206325) 

3(3-0-6) 

 

              บทน าสู่รหัส รหัสเชิงเส้น รหัสและขอบเขตของรหัส รหัสพหุนาม 

             Introduction to coding, linear code, codes and bounds of codes and polynomial codes. 

 

ว.คณ. 436 (206436)  

MATH 436 

แคลคูลัสของการแปรผันเบือ้งต้น  

Introduction to Calculus of Variations  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 331 (206331) หรือ ว.คณ. 341 (206341) 

              การแปรผันของฟังกชั์นนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การแปรผันของฟังกชั์นนัลที่ขึ้นอยู่ กับ

ฟังกชั์นไม่ทราบค่า n ฟังกชั์น การแปรผันของฟังกชั์นนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหลายตัวแปร วิธีตรงใน ปัญหา

การแปรผันได้แก่ วิธีผลต่างอันตะของออยเลอร ์วิธีรทิซ ์และวิธีแคนโทโรวิช 

             The variation of functional depending on function of one variable. The variation of functional 

depending on unknown functions. The variation of functional depending on function of several 

variables. Direct method in variational problems such as Euler’s finite difference method, Ritz method 

and Kantorovich method. 

 

ว.คณ. 437 (206437)  

MATH 437 

ตัวแปรเชงิซ้อน  

Complex Variables  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.คณ. 331 (206331) 

3(3-0-6) 

 

               ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ สมการ   โค

ชี-รีมันน์ ฟังก์ชันมูลฐาน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทโคชี สูตรอินทิกัลและอนุพันธ์ การลู่เข้าเอกรูป 

อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองท์ แคลคูลัสของส่วนตกค้างและการประยุกต์ในการประเมินค่า ของอินทิก

กัลเชงิจรงิ บทน าสู่การคงแบบ 

               The complex plane. Functions of a complex variable: limit, continuity, differentiation. The 

Cauchy-Riemann equations. Elementary functions. Analytic function. Cauchy's theorem. The integral 

formula and derivatives. Uniform convergence. Taylor and Laurent series. The calculus of residues 

and its application in the evaluation of real integrals. Introduction to conformal mapping.  
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ว.คณ. 446 (206446)  

MATH 446 

เรขาคณติเชงิอนุพนัธ์  

Differential Geometry  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 335 (206335) 

3(3-0-6) 

 

               แคลคูลัสบนผิว ความโค้ง และเรขาคณิตของผิวใน R3 

               Calculus on surfaces, curvature and geometry of surface in R3. 

 

ว.คณ. 476 (206476)  

MATH 476 

ทฤษฎีเกม 

Game Theory  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

3(3-0-6) 

 

               เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลครบถว้น เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบ

เล่นพรอ้มกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พรอ้มกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 

               Static games of complete information, dynamic games of complete information, static 

games of incomplete information and dynamic games of incomplete information. 

 

ว.คณ. 481 (206481)  

MATH 481 

ทฤษฎีกราฟ  

Graph Theory  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.คณ. 281 (206281) 

3(3-0-6) 

 

               นิยามของกราฟ ทฤษฎีกราฟมูลฐาน ทรี ออยเลอร์เรียนและแฮมิลโทเนียนกราฟ พลานาร์

กราฟ และนอนพลานารก์ราฟ การระบายสีกราฟ 

               Definition of graphs. Elementary graph theory. Trees. Eulerian and Hamiltonian graphs. 

Planar and nonplanar graphs. Graph colourings 

 
    
   2.2.2  วิชาการสอนวชิาเอก 
     1) วิชาบังคับ 
ศ.คณ. 121 (065121)         

EDMA 121 

การพัฒนาการเรียนรู้คณติศาสตร์ในระดับโรงเรยีน 

Development of Mathematical Learning in School Level 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไม่มี                                             

2(2-0-4) 

 

    แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

บทบาทของครูในการพัฒนาการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

    Ideas and theories of learning related to mathematics learning in school level, individual 

differences in mathematics learning, basics principles related to mathematics learning, teachers’ roles  



133 
 

 

 

in the development of mathematics learning. 

 
ศ.คณ. 332 (065332)         

EDMA 332 

การจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  2(2-0-4) 

Organizing Mathematical Learning in Elementary Level เงื่อนไขที่

ต้องผ่านก่อน  ศ.ช. 111 (100111) หรือ ศ.ช. 206 (100206)  

 หรือ ศ.ช. 212 (100212) หรือตามเหน็ความชอบ

 ของภาควิชา                                          

  หลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา หลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ

ประถมศึกษา เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน

ระดับประถมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตรท์ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับประถมศึกษา 

 Mathematics curriculum in elementary level, principles of organizing mathematical learning in 

elementary level, mathematical teaching techniques in elementary level, mathematics instructional 

media in elementary level, measurement and evaluation in mathematics learning and mathematical 

learning activities focus on learner-centered learning in elementary level.    

 

ศ.คณ. 333 (065333)         

EDMA 333 

การจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 2(2-0-4) 

Organizing Mathematical Learning in Secondary Level 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ศ.ช. 111 (100111) หรือ ศ.ช. 206 (100206)  

 หรือ ศ.ช. 212 (100212) หรือตามเหน็ความชอบ

 ของภาควิชา                                                

 หลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา หลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ

ประถมศึกษา เทคนิคการสอนคณิตศาสตรใ์นระดับมธัยมศึกษา สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตรใ์นระดับ

มัธยมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญในระดับมัธยมศึกษา   

 Mathematics curriculum in secondary level, principles of organizing mathematical learning in 

secondary level, mathematical teaching techniques in secondary level, mathematics instructional 

media in secondary level, measurement and evaluation in mathematics learning and mathematical 

learning activities focus on learner-centered learning in secondary level.   
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ศ.คณ. 437 (065437)         

EDMA 437 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการสอนคณิตศาสตร์   

Innovation and Technology for Teaching 

Mathematics  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ศ.ช. 229 (100229) หรอื ศ.ช. 308 (100308)  

 หรือ ศ.ช. 313 (100313) หรือตามความเห็นชอบ

 ของภาควิชา                                                                                

                ความหมาย หลักการ และรูปแบบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการสอนคณิตศาสตร ์

การออกแบบ สรา้งและประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการสอนคณิตศาสตร์   

   Meaning, principles and types of innovation and technology for teaching mathematics, 

designing, creating and evaluating the innovation and technology for teaching mathematics. 
 
ศ.คณ. 438 (065438)         

EDMA 438 

การจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์แบบบูรณาการ  

Organizing Integrated Mathematical Learning  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ศ.คณ. 332 (065332) หรือ ศ.คณ. 333 (065333) 

 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา                                             

 ความหมาย หลักการ และรูปแบบของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ การ

ออกแบบ สรา้งและประเมินการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์บบบูรณาการ 

  Meaning, principles and types of integrated mathematics learning organization, designing, 

creating and evaluating the integrated mathematics learning organization. 

 
      2) วิชาเลือก 

ศ.คณ. 434 (065434)         

EDMA 434 

การวิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียนคณิตศาสตร์ 
Analysis of Problems in Mathematics Classrooms  

3(0-9-0) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา                                               

            วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์และเสนอสิง่ที่นักเรียนได้เรยีนรู้ 

  Study and analysis of learning and teaching problems in mathematics and their impact on 

student learning.    
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ศ.คณ. 435 (065435)         

EDMA 435 

การศึกษาอิสระทางคณิตศาสตร์ศึกษา  

Independent Study in Mathematics Education  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา                                                                                                          

              โครงงานพิเศษ การมอบหมายงานหรือกิจกรรมคณิตศาสตร์ นักศึกษาได้วางแผนและ

ด าเนินการตามความสามารถและความสนใจ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงานนั้น 

              Special projects, assignments, or activites in mathematics, planned and undertaken by 

individual students under close supervision of the instructor to fulfill each student’s academic needs. 

 

ศ.คณ. 436 (065436)         

EDMA 436 

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์  

Instructional Materials for Teaching and Learning 

Mathematics  

3(3-0-6) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีที่  3 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา                                               

               ความหมาย ความส าคัญและประเภทของสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลักการ

ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การพับกระดาษโอริงามิกับการออกแบบการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์ หลักการสอนคณิตศาสตรท์ี่ใชส้ื่อการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 

               Meaning, importance and types of instructional materials for teaching and learning 

mathematics. Principles of designing and producing instructional materials for teaching and learning 

mathematics. Origami and designing learning mathematics. Principles of instructional materials based 

-teaching mathematics for developing mathematical thinking. 
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2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจนศ์ิรพิศาล 

จิราวรรณ ใจเรอืน และพรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล. (2560). การใช้ค าถามเพื่อส่งเสรมิทักษะการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

ทางคณิตศาสตรค์ร้ังที่ 22 (AMM 2017) จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่, 

หน้า 482-491. 

ศุภกานต ์สุรัตน ์และพรทิพย ์โรจน์ศิรพิศาล. (2560). การส่งเสรมิทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์

ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตซแพด. รายงานสืบเนือ่ง 

จากการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตรค์ร้ังที่ 22 (AMM 2017) จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโลตัส  

ปางสวนแกว้ จังหวดัเชียงใหม่, หนา้ 492-506. 

นัฐจิรา บุศย์ด,ี สุนีย ์เงินยวง และพรทิพย์ โรจน์ศิรพศิาล. (2559). การพัฒนาทักษะของครูคณิตศาสตร์

ในการบูรณาการการเรยีนการสอนกับเทคโนโลยีเพือ่พัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีน. รายงาน 

 การวิจัยฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 159 หน้า. 

นัฐจิรา บุศย์ด,ี สุนีย ์เงินยวง, สุจรติรพร เลอศลิป์, วีระพงษ์ แสง-ชูโต และพรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล. 

 (2559). การปรับแต่งและอ านวยความสะดวกการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรส์ าหรบัผู้เรยีน 

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนรว่มระดับประถมศึกษา. รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ.์ เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 217 หน้า. 

Sunee Nguenyuang, Nutjira Busadee, & Pontip Rojsiraphisal. (2016). Thai Teachers’ Skills in 

 Integrating Technology into Mathematics Teaching and Learning to Enhance Secondary 

 Students’ Learning. Spectrum (Educational Research Service), 29(1), 1-7. 

 
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ด ี

ณัชฎาภา นิมติรด ีและนัฐจิรา บุศย์ดี. (2560). การจัดการเรยีนรูต้ามแนวปฏิบัตสิู่ผลสมัฤทธิ์ขัน้สงูเพื่อ

ส่งเสรมิการคิดเชงิเรขาคณิตของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3. การประชุมวิชาการทาง

คณิตศาสตร ์คร้ังที่ 22: The  Annual Meeting in Mathematics, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 2-4 

มิถุนายน 2560. 
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กติติศักดิ์ คุณหลวง และนัฐจริา บุศย์ดี. (2560). การพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องการวิเคราะห์ข้อมลู

เบื้องต้นของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ภาพเปน็สื่อ. การประชุมวิชาการทาง

คณิตศาสตรค์ร้ังที่ 22: The Annual Meeting in Mathematics, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2-4 

มิถุนายน 2560. 

จุฑาภรณ ์แสนเพ็ชร และนัฐจิรา บุศย์ดี. (2560). การจัดการเรียนสอนตามสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ี่

ส่งเสรมิการให้เหตุผลเชิงสถติิ ของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 5. การประชุมวิชาการทาง

คณิตศาสตรค์ร้ังที่ 22: The Annual Meeting in Mathematics, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2-4 

มิถุนายน 2560. 

ภานุพงศ์ วงคน์อ้ย และนัฐจิรา บุศย์ด.ี (2560). การจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตรต์ามแนวปฏิบัติสู่

ผลสัมฤทธิ์ขัน้สงูเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่1. การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตรค์ร้ังที่ 22: The Annual Meeting in 

Mathematics, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 2-4 มิถุนายน 2560. 

นัฐจิรา บุศย์ด,ี สุนยี์ เงนิยวง และพรทพิย ์ โรจน์ศิรพิศาล. (2559). การพัฒนาทักษะของครู

 คณิตศาสตรใ์นการบูรณาการการเรยีนการสอนกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีน. 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม ่: คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

อุเทน ปุุมสันเทยีะ และนัฐจิรา บุศย์ดี. (2559). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตรข์องนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ 5Es ที่เน้น        

การตั้งปัญหา. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรว์ิจัย คร้ังที ่8 :The 8th National Science 

Research Conference, มหาวทิยาลยัพะเยา. 30-31 พฤษภาคม 2559. 

กรสมรรถ จันทรใ์ส และนัฐจริา บุศย์ดี. (2559). การจัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา

 ส าหรับสง่เสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุม

 วิชาการวิทยาศาสตรว์ิจัย คร้ังที ่8 :The 8th National Science Research Conference, 

 มหาวิทยาลยัพะเยา. 30-31 พฤษภาคม 2559. 

นัฐจิรา บุศย์ด,ี สุนีย ์เงินยวง, สุจรติรพร เลอศลิป์ วีระพงษ์ แสง-ชูโต และพรทพิย์  โรจน์ศิรพิศาล. 

 (2559). การปรับแต่งและอ านวยความสะดวกการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตรส์ าหรบัผู้เรยีน

 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนรว่มระดับประถมศึกษา.  

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม ่: คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

อลิสา  เกลียวสีนาค และนัฐจิรา บุศย์ดี. (2559). การพฒันาความสนใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรส์ าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมเสรมิแรง. การประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรว์ิจยั คร้ังที่ 8 :The 8th National Science Research Conference, มหาวิทยาลัย

พะเยา. 30-31 พฤษภาคม 2559.  
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ภัทราลาดา  ศรสีด และนัฐจริา บุศย์ดี. (2559). การจัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นการสอนแบบอุปนยัเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

วิจัย คร้ังที ่8 :The 8th National Science Research Conference, มหาวิทยาลยัพะเยา. 30-31 

พฤษภาคม 2559. 

ณัฐนันท์ เขยีวกันยะ และนัฐจิรา บุศย์ด.ี (2559). การศึกษาพฤติกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่3 ด้วยวธิีการจัดการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นกลุม่แบบพึ่งพากัน ในการสอนวิชา

คณิตศาสตร.์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรว์ิจัย คร้ังที่ 8 :The 8th National Science Research 

Conference, มหาวิทยาลัยพะเยา. 30-31 พฤษภาคม 2559. 

รัชชุกาญจน์ ทองถาวร, รัชนีกร ทองสุขดี และ นัฐจิรา บศุย์ดี. (2558). การปรับแต่งและอ านวย 

 ความสะดวกในการสอนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน

 ร่วมระดับประถมศึกษา: โครงการน ารอ่ง. 

จุฑาภรณ ์เจริญศร ีและนัฐจริา บุศย์ดี (2557). การจัดกจิกรรมชุมนุมคณิตศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิ 

 การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาตอนตน้. มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร. 

Tongsookdee, R., Vittayakorn,S., Tongthaworn, R., Busadee, N., Tanasuwan, W., Somnam, S., 

 Nguenyuang, S., Chinchai, S., Lersilp, S., Seang–Xuto, V., Leosiripong, P., & Suparos, W. 

 (2017). Teachers for All: Teaching Accommodations and Modifications for Students with 

 Learning Disabilities. 54th Annual Learning Disabilities Association of America (LDA) 

 International Conference, 16-19 February, Baltimore, America. 

Busadee, N.,  Nguenyuang, S., Lersilp, S. , Tongsookdee, R., Tanasuwan,W., Vittayakorn, S., 

 Tongthaworn, R., Somnam, S., Chinchai, S. & Seang-xuto,V. (2016). Instructional Behaviors 

 of Thai Teachers in Teaching Elementary Students with Learning Disabilities in Inclusive 

 Mathematics Classrooms. 4th World Congress on Education Research (WCER2016), p. 82-86, 

 September 6-8, 2016, Barcelona, Spain. 

Nguenyuang, s, Busadee, N., & Rojsiraphisal, P. (2016). Developing Thai Teachers’ Skills in 

 Integrating Technology into Mathematics Teaching and Learning to Enhance Secondary 

 Students’ Learning. 4th World Congress on Education Research (WCER2016), p. 33-38, 

 September 6-8, 2016, Barcelona, Spain. 

Klieosinak, A. & Busadee, N. (2016). Reinforcement Games for Enhancing Thai High School 

 Students’ Performances on Basic Geometry. 4th World Congress on Education Research 

 (WCER2016), September 6-8, 2016, Barcelona, Spain. 
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Busadee, N., Nguenyuang, S., Lersilp, S. , Tongsookdee, R., Tanasuwan,W., Vittayakorn, S., 

 Tongthaworn, R., Somnam, S., Chinchai, S. Seang-xuto,V. & Suparos, W.  (2016).    

 Learning Characteristics of Thai Elementary Students with Learning Disabilities in Inclusive 

 Mathematics Classrooms. 6th Joint Symposium between Kagawa University and  

 Chiang  Mai University, 27-30 August, Kagawa University, Kagawa, Japan. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ ์

เจนสมุทร  แสงพันธ์ และอญัชลี ตนานนท์. (2561). การศึกษาชัน้เรียนในฐานะระบบกจิกรรมเพื่อการ

 พัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร.์ วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชวีิต. 6(3): หน้า 665 -674. 

เจนสมุทร  แสงพันธ ์และน้ าผึง้ อินทะเนตร. (2559). การประเมินสภาวะปัญหาของนกัเรยีนในการ

 แกป้ัญหาทางคณิตศาสตรใ์นช้ันเรยีนที่ใชน้วัตกรรมการศึกษาชั้นเรยีนและวิธีการแบบเปดิ. 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

จารุวรรณ สอนแปง และเจนสมุทร  แสงพนัธ์. (2559). วิธีการปฏิบัติในการออกแบบกจิกรรม 

 การเรียนการสอนเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตในช้ันเรยีนทีส่อน

 ด้วยวิธีการแบบเปิด. เอกสารหลังการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา คร้ังที ่2. สมาคม

 คณิตศาสตรศึกษา. 5-7 กุมภาพันธ ์2559. คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษณิ,  

 หน้า 27-33. 

ชูศักดิ ์อุดอิ่นแกว้ และเจนสมุทร แสงพนัธ์. (2559). การใช้งานทางคณิตศาสตรเ์พื่อพฒันาการคิด

 ทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในช้ันเรยีนที่สอนด้วยวธิีการแบบเปิด. 

 เอกสารหลงัการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา คร้ังที ่2. สมาคมคณิตศาสตรศกึษา. 

 5-7 กุมภาพันธ ์2559. คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทกัษณิ, หน้า 40-49. 

เจนสมุทร  แสงพันธ ์และน้ าผึง้ อินทะเนตร. (2558). การศึกษาชัน้เรียนในฐานะระบบกจิกรรมเพื่อ 

 การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร.์ รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์. คณะศึกษาศาสตร ์ 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

เจนสมุทร  แสงพันธ,์ ทิพย์รตัน ์นพฤทธิ,์ น้ าผึ้ง อินทะเนตร และศักดา สวาทะนันทน.์ (2557). 

 การศึกษาชัน้เรียนและวธิีการแบบเปดิ: นวัตกรรมส าหรับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรยีนใน

 ศตวรรษที ่21. รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ.์ ส านักงานสง่เสริมการวิจัย.  

เจนสมุทร  แสงพันธ.์ (2558). จากการคิดเชงิการบวกสู่การคิดเชงิการคูณ: กระบวนการเรียนรู้ 

 การคูณในช้ันเรยีนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด. เอกสารหลังการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ 

 คร้ังที ่20. สมาคมคณิตศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ์. 27-29 พฤษภาคม  2558, 

 หน้า 520-529.  
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เจนสมุทร  แสงพันธ ์และน้ าผึง้ อินทะเนตร. (2560). การประเมินสภาวะความเปน็ปญัหาของนักเรยีน

 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นช้ันเรยีนที่ใชน้วตักรรมการศึกษาชัน้เรียนและวธิีการ 

 แบบเปดิ. เอกสารหลังการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ คร้ังที ่22. สมาคมคณิตศาสตรแ์ห่ง

 ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์. 2-4 มิถุนายน 2558, หน้า 420-429.  

เจนสมุทร  แสงพันธ.์ (2558). สัญญะและความหมายในพัฒนาการของการคิดเชงิการคูณของ นักเรยีน

 ในการสอนด้วยวิธีการแบบเปดิ: การวิเคราะห์เชิงสัญญะ. เอกสารหลังการประชุมวิชาการ

 ด้านคณิตศาสตรศึกษา คร้ังที ่1. สมาคมคณิตศาสตรศึกษา. 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ ์

 2558.  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่, หน้า 45-58.  

 

อาจารย์ ดร.ปรยีานุช  โหนแหยม 

Chaiya, Y. Honyam, P. Sanwong, J. (2017). Maximal subsemigroups and finiteness conditions on 

 transformation semigroups with fixed sets. Turkish Journal of Mathematics 

ญาณิศา  ชัยยา, จินตนา  แสนวงศ์ และ ปรียานุช  โหนแหยม. (2016). Natural Partial Orders on 

 Transformation  Semigroups with Fixed Sets. International Journal of Mathematics and 

 Mathematical Sciences  2016 ; 16 : 1 - 7. (วารสาร) 

Fernandes, V. H., Honyam, P., Quinteiro, T. M., Singha, B. (2016). On Semigroups of Orientation-

 preserving Transformations with Restricted Range. Communications in Algebra, 44: 253–264. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัติ ทาเสนา 

Dhompongsa, S., Tasena, S. (2015). Viewing attractive point sets through the kirszbraun-valentine 

  theorem. Journal of Nonlinear and Convex Analysis. 

Shan, Q., Wongyang, T., Wang, T., Tasena, S. (2015). A measure of mutual complete dependence 

 in discrete variables through subcopula. International Journal of Approximate Reasoning 

Tasena, S., Saloff-Coste, L., Dhompongsa, S.  (2015). Harnack inequality under the change of 

 metric.  Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications. 

Anakkamatee, W., Dhompongsa, S., Tasena, S. (2014). A constructive proof of the Sklar's theorem 

 on copulas. Journal of Nonlinear and Convex Analysis. 

Tasena, S., Saloff-Coste, L., Dhompongsa, S. (2014). Poincaré inequality: From remote balls to all 

 balls. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications.  
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3. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/ร่างหลักสูตร 
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง และตารางเปรยีบเทียบแผนการศึกษาเดมิกับแผนการศึกษาของหลกัสูตรท่ีปรับปรุง 

 4.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561)  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

1.  หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  

001101 ม.อ. 101                                      ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1             3 หน่วยกิต    

001102 ม.อ. 102    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                3 หน่วยกิต   

001201 ม.อ. 201   การอา่นเชิงวิเคราะห์และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล  

3 หน่วยกิต              เหมือนเดิม   

050100 ม.ศท. 100  การใชภ้าษาไทย  3 หน่วยกิต             

      

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

9 หน่วยกติ 

 

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

063201 ศ.ลส. 201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม 

 

9 หน่วยกติ 

 

 

- สรา้งเสรมิประสบการณ์การเรียนรู้ 

          เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้  เลือก 6 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้    ที่สอดคล้องกับชีวติจริงในสงัคม 

013110 ม.จว. 110   จิตวิทยากับชีวติประจ าวัน 3 หน่วยกิต    

050104 ม.ศท. 104  มนุษย์กับโลกสมัยใหม ่ 3 หน่วยกิต                 

050106 ม.ศท. 106  ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มคีุณค่า 3 หน่วยกิต    

103271 วจ.ล. 271   สังคีตวจิกัษ ์ 3 หน่วยกิต    

154130 ส.ภม. 130  ภูมิสารสนเทศในชีวติประจ าวัน 3 หน่วยกิต  เหมือนเดิม   

154153 ส.ภม. 153  ภัยพบิัติในโลกสมัยใหม ่ 3 หน่วยกิต   

176100 น.ศท. 100   กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 3 หน่วยกิต   

702101 บธ.กง. 101  การเงินในชีวิตประจ าวัน 3 หน่วยกิต                

751100 ศศ.100  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 หน่วยกิต   

851103 สม.103 ชีวติและสงัคมผ่านสื่อ 3 หน่วยกิต   
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561)  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

6 หน่วยกิต      1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

           เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

6 หน่วยกิต  

201100 ว.วท. 100   วิทยาศาสตร์บูรณาการ 3 หน่วยกิต    

201114 ว.วท. 114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจบุัน 3 หน่วยกิต    

202100 ว.ชว. 100 ชีววทิยาในชีวิตประจ าวัน 3 หน่วยกิต    

203100 ว.คม. 100 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3 หน่วยกิต    

204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวติสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต  เหมือนเดิม   

206109 ว.คณ. 109 คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 3 หน่วยกิต    

362211 ก.อร. 211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ              3 หน่วยกิต    

 และสิ่งแวดล้อม     

462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวติประจ าวัน 3 หน่วยกิต    

953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวรส์ าหรับชีวติประจ าวัน 3 หน่วยกิต    

     

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 

  เลือก 2 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 

3 หน่วยกติ      1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 

   เลือก 2 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 

3 หน่วยกติ 

 

 

057121 ศ.ล. 121 ฟุตบอลเพื่อชวีิตและการออกก าลงักาย 1 หน่วยกิต    

057122 ศ.ล. 122 ว่ายน้ าเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1 หน่วยกิต    

057123 ศ.ล. 123 วอลเลย์บอลเพื่อชวีิตและการออก 1 หน่วยกิต    

 ก าลังกาย     

057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชวีิตและการออก 1 หน่วยกิต  เหมือนเดิม   

 ก าลังกาย     

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออก 1 หน่วยกิต    

 ก าลังกาย     

057127 ศ.ล. 127 แบดมินตันเพื่อชีวติและการออก 1 หน่วยกิต    

 ก าลังกาย     

057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1 หน่วยกิต    
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561)  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

057129 ศ.ล. 129 เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวติและการออก 1 หน่วยกิต    

 ก าลังกาย     

057130 ศ.ล. 130 กอล์ฟเพื่อชีวติและการออกก าลงักาย 1 หน่วยกิต    

057131 ศ.ล. 131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 2 หน่วยกิต    

057132 ศ.ล. 132 ชีวติมีสุขในค่ายพักแรม 2 หน่วยกิต 
                  เหมือนเดิม 

  

057133 ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 2 หน่วยกิต   

057134 ศ.ล. 134 ออกก าลังกายด้วยน้ าหนักเพื่อสรา้ง 2 หน่วยกิต    

 กล้ามเนือ้     

057135 ศ.ล. 135 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2 หน่วยกิต    

และเลือกเรียนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้  และเลือกเรียน 1 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   

099101 ศ.ศท. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 หน่วยกิต    

099102 ศ.ศท. 102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 หน่วยกิต                    เหมือนเดิม   

099103 ศ.ศท. 103 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 1 หน่วยกิต    

      

2.  หมวดวิชาเฉพาะ :  ไม่น้อยกวา่ 

     2.1  วชิาแกน (วชิาชีพครู) :  ไม่น้อยกว่า 

           2.1.1 วชิาแกนบังคับ 

132 หน่อยกิต 

51 หน่วยกิต 

49 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ :  ไม่น้อยกวา่ 

     2.1  วชิาแกน (วชิาชีพครู) :  ไม่น้อยกว่า 

           2.1.1 วชิาแกนบังคับ 

108 หน่อยกิต 

39 หน่วยกิต 

37 หน่วยกิต 

- ลดจ านวนหน่วยกิตลงเพื่อให้สอดคล้อง

กับโครงสรา้งหลักสูตร 4 ปี ตาม มคอ.1  

100105 ศ.ช. 105 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา 3 หน่วยกิต   - เนือ้หาสาระไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน 

100106 ศ.ช. 106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 หน่วยกิต   วิชาชีพครูที่ประกาศใหม่โดยคุรุสภา 

100107 ศ.ช. 107 ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับครู 2 หน่วยกิต    

100108 ศ.ช. 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู 2 หน่วยกิต    

100210 ศ.ช. 210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 3 หน่วยกิต  ยกเลิก   

 วิชาชีพครู     

100211 ศ.ช. 211 การพัฒนาหลกัสูตร 2 หน่วยกิต    

100212 ศ.ช. 212 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 2 หน่วยกิต    

 ชั้นเรียน     
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561)  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

 100213 ศ.ช. 213  แหลง่เรียนรู้และการบูรณาการ

 เทคโนโลยกีับการเรียนรู้สมัยใหม่ 

100281 ศ.ช. 281  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

                        ระหว่างเรียน 1 

100311 ศ.ช. 311  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

100312 ศ.ช. 312  การประกันคุณภาพการศึกษา 

100313 ศ.ช. 313  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ        

 ทางการศึกษา 

100314 ศ.ช. 314  การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

100381 ศ.ช. 381  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 ระหว่างเรียน 2 

100403 ศ.ช. 403  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

100481 ศ.ช. 481  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

 ระหว่างเรียน 3 

100488 ศ.ช. 488  การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

100591 ศ.ช. 591  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 

100592 ศ.ช. 592  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใสถานศกึษา 2 

 

2 หน่วยกิต 

 

1 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

1 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

1 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

100109 ศ.ช. 109  แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียน 

 ยุคใหม ่

100110 ศ.ช. 110  โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเปน็

 พลเมืองชั้นเลิศ 

10111 ศ.ช. 111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม ่

100112 ศ.ช. 112  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล 

100191 ศ.ช. 191  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

100228 ศ.ช. 228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูยุค

 ดิจิทัล    

100229 ศ.ช. 229 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ 

 การเรียนรู้ยุคใหม่    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

1 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อให้วิชาแกนใหม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพครูที่ประกาศใหม่โดย 

คุรุสภา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561)  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

   100230 ศ.ช. 230 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 แนวใหม ่

100231 ศ.ช. 231 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

 ความเป็นเลิศ   

100291 ศ.ช. 291  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   

100315 ศ.ช. 315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัด

 การศึกษาบนฐานชุมชน 

100316 ศ.ช. 316 การศึกษาพิเศษเพือ่ส่งเสรมิศักยภาพ

 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ  

100317 ศ.ช. 317 การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค 

100391 ศ.ช. 391 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

100404 ศ.ช. 404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100491 ศ.ช. 491 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

 

1 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

 

 2.1.2  วชิาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า        

         เลือกจากกระบวนการวิชาต่อไปนี ้

100214 ศ.ช. 214  การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

100215 ศ.ช. 215  ลีลาการสอนส าหรับครูมืออาชีพ 

1002016 ศ.ช. 216  การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ

 แตกต่างระหว่างบุคคล 

100217 ศ.ช. 217  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

100218 ศ.ช. 218  สะเต็มศึกษา 

100219 ศ.ช. 219  สถิตสิ าหรับครู 

100202ศ.ช. 220  การบูรณาการศิลปะเชิงสรา้งสรรค์ใน

  การศึกษา 

100221 ศ.ช. 221  การศึกษาเพื่อการพัฒนาชมุชน 

100222 ศ.ช. 222  โลกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

2.1.2  วชิาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า        

         เลือกจากกระบวนการวิชาต่อไปนี ้ 

 เหมือนเดิม 

 ยกเลิก 

  

 เหมือนเดิม 

 

 

  

 เหมือนเดิม 

 

 ยกเลิก 

 เหมือนเดิม 

       

2 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

 

- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาแกนบงัคบั 

 

 

ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

100223 ศ.ช. 223 การผลิตสื่อดิจิทัลกราฟิกส าหรับการสอน 

100224 ศ.ช. 224 ดิจิทัลมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา 

100225 ศ.ช. 225 พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับครู 

100226 ศ.ช. 226 การบรหิารและการจัดการสถานศึกษา

 แห่งนวัตกรรม 

100227 ศ.ช .227 กฎหมายการศึกษา 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

 

 

 

 ยกเลิก 

 

 

100232 ศ.ช. 232 กฎหมายส าหรับวิชาชีพครู 

100233 ศ.ช. 233 สะเต็มศึกษาเพื่อชีวติ เศรษฐกิจ  

  สังคม และสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

2 หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

- ซ้ าซ้อนกับวิชาบงัคบั 

 

 

 

 

- เปิดเป็นวิชาใหม่ทดแทน 

- เปิดกระบวนวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับ

วิชาชีพครูมากขึน้ 

2.2  วชิาเอก :  ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 2.2  วชิาเอก :  ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้องกบั มคอ.1 

 ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไป ไม่นอ้ยกว่า 45 

หน่วยกิต และในจ านวนนี้ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ไป 

ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

  ต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไป ไม่นอ้ยกว่า 36 

หน่วยกิต และในจ านวนนี้ต้องมกีระบวนวิชาระดับ 400 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

  

       2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา : ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต        2.2.1 วชิาทางด้านเนื้อหา :  ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้องกบั มคอ.1 

               1)  วชิาบังคับ 51 หน่วยกิต                1)  วชิาบังคับ 36 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้องกบั มคอ.1 

065120 ศ.คณ. 120  การแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ใน 

 ระดับโรงเรียน  

065210 ศ.คณ. 210  จ านวนและการด าเนินการใน 

 คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 

065211 ศ.คณ. 211  การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน   

065212 ศ.คณ. 212  พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับ 

 โรงเรียน   

065310 ศ.คณ. 310  เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับ

 โรงเรียน 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

065311 ศ.คณ. 311  ความน่าจะเปน็และสถิตใิน

 คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 

065320 ศ.คณ. 320 ประวัติศาสตรค์ณิตศาสตร์ 

 ส าหรับครู   

065420 ศ.คณ. 420 การคิดเชิงคณิตศาสตร์ในระดับ

 โรงเรียน 

065421 ศ.คณ. 421 ทักษะและกระบวนการทาง

 คณิตศาสตร์ 

206111  ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1 

206112  ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2  

206217 ว.คณ. 217 แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์  

206281 ว.คณ. 281 คณิตศาสตร์ดีสครีต 

206321 ว.คณ. 321  พีชคณิตนามธรรมเบือ้งต้น 

206325 ว.คณ. 325  พีชคณิตเชิงเส้น 

206327 ว.คณ. 327 ทฤษฎีจ านวน 1 

206336 ว.คณ. 336 การวิเคราะห์เชงิจริง 1   

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 เหมือนเดิม 

  

 ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

 

 

 

                   

 เหมือนเดิม 

 

 

 

 

  ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2)  วชิาเลือก   :  ไม่น้อยกว่า 

                             

 12 หน่วยกิต                   2)  วชิาเลือก   :  ไม่น้อยกว่า 

 เลือกกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไปไม่

 น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

065320 ศ.คณ. 320 ประวัติศาสตรค์ณิตศาสตร์ 

   ส าหรับครู 

206321 ว.คณ. 321  พีชคณิตนามธรรมเบือ้งต้น 

206325 ว.คณ. 325  พีชคณิตเชิงเส้น 

206327 ว.คณ. 327 ทฤษฎีจ านวน 1 

206336 ว.คณ. 336  การวิเคราะห์เชงิจริง 1   

 

 15 หน่วยกิต 

  

 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 

 

 

ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

 เลือกกระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ไป 

 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

065410 ศ.คณ. 410  แคลคูลัสในคณิตศาสตร์ระดับ

 โรงเรียน 

065411 ศ.คณ. 411 ความเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ระดับ

 มหาวิทยาลัยและคณิตศาสตร์ระดับ

 โรงเรียน 

206207 ว.คณ. 207 เรขาคณิตวเิคราะห์ทรงตัน 

206211 ว.คณ. 211 แคลคูลัส 3 

206216 ว.คณ. 216 คณิตตรรกศาสตร์เบือ้งต้น 

206254 ว.คณ. 254 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ 

206300 ว.คณ. 300 คณิตศาสตร์การเงินและการ

 ประกันภัย 

206311 ว.คณ. 311 ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน ์

206312 ว.คณ. 312 พืน้ฐานของเรขาคณิตเบือ้งต้น 

206313 ว.คณ. 313 ทอพอโลยีเบือ้งต้น 

206328 ว.คณ. 328 ทฤษฎีของสมการ 

206331 ว.คณ. 331  แคลคูลัสขัน้นสูง 

206335 ว.คณ. 335 การวิเคราะห์เชงิเวกเตอร์ 

206341 ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 

206342 ว.คณ. 342 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

206355 ว.คณ. 355 วิธีเชิงตัวเลข  

206364 ว.คณ. 364  การสรา้งแบบจ าลองเชงิคณิตศาสตร์ 

206370 ว.คณ. 370 ความน่าจะเปน็ 1 

206381 ว.คณ. 381 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 

206411 ว.คณ. 411 รากฐานเรขาคณิต 

206412 ว.คณ. 412 ทอพอโลยี 

206421 ว.คณ. 421  พีชคณิตนามธรรม 

 

 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

 

 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 ยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                     

 เหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตระดบั 400 ขึน้

ไปเป็นไปตามเกณฑแ์ล้ว 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

206423 ว.คณ. 423 เวฟเลทส ์

206428 ว.คณ. 428 ทฤษฎีรหัส 

206436 ว.คณ. 436 แคลคูลัสของการแปรผันเบือ้งต้น 

206437 ว.คณ. 437 ตัวแปรเชิงซ้อน 

206446 ว.คณ. 446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ ์

206476 ว.คณ. 476 ทฤษฎีเกมส ์

206481 ว.คณ. 481 ทฤษฎีกราฟ 

 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 

 

 

              เหมือนเดิม 

  

      2.2.2  วชิาการสอนวชิาเอก :  ไม่น้อยกว่า 

                1)   วชิาบังคับ 

065121 ศ.คณ. 121  การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 ในระดับโรงเรียน 

065332 ศ.คณ. 332 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน 

 ระดับประถมศึกษา 

065333 ศ.คณ. 333  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน

 ระดับมัธยมศึกษา   

18 หน่วยกิต 

12หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

      2.2.2  วชิาการสอนวชิาเอก :  ไม่น้อยกว่า 

                1)   วชิาบังคับ 

  

 

              

 

 เหมือนเดิม 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

 

065437 ศ.คณ. 437 นวัตกรรมและเทคโนโลยสี าหรับ 

                            การสอนคณิตศาสตร์ 

065438 ศ.คณ. 438 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 

                            บูรณาการ 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

   

                 2) วชิาเลือก : ไม่น้อยกว่า 

                      เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

065434 ศ.คณ. 434 การวิเคราะห์ปญัหาในชั้นเรียน 

                           คณิตศาสตร์ 

065435 ศ.คณ. 435 การศึกษาอิสระทางคณิตศาสตร์ 

                           ศึกษา 

6 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

 

                2) วชิาเลือก : ไม่น้อยกว่า 

                     เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

 

              เหมือนเดิม 

6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลในการปรับปรุง 

065436 ศ.คณ. 436 สื่อการเรียนการสอน 

                           คณิตศาสตร์ 

 

3 หน่วยกิต               เหมือนเดิม 

 

  

    2.3 วิชาโท (ถ้ามี) : ไม่น้อยกว่า 

นักศึกษาทีป่ระสงค์จะเรยีนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทใน

สาขาใดก็ได้ที่เปดิสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศกึษามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรเพิ่มขึน้อีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต     2.3 วิชาโท (ถ้ามี) : ไม่น้อยกว่า 

 เหมือนเดิม 

 

 

 

15 หน่วยกิต  

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี: ไม่น้อยกว่า 

 

6 หน่วยกิต 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี: ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต - เพื่อให้สอดคล้องกบั มคอ.1 สาขาครุ

ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลกัสูตร 4 ปี 
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4.2 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

 

แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2561) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2562) 

                    ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

001101  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 

050100 การใช้ภาษาไทย 

100106 จิตวิทยาส าหรับครู 

100108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพครู 

206111 แคลคูลัส 1 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 

 

 

รวม 

 

หน่วยกิต 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

 

 

19 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

001101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

050100 การใช้ภาษาไทย 

100109  แบบอย่างความเป็นครูใน

 ห้องเรียนยุคใหม ่

100111 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 แนวใหม ่   

206111  แคลคูลัส 1  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 

รวม 

 

หน่วยกิต 

3 

3 

2 

 

2 

 

3 

3 

2 

18 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

001102  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 

065120 การแก้ปัญหาคณิตศาสตรใ์น

 ระดับโรงเรยีน 

065121  การพัฒนาการเรียนรู้

 คณิตศาสตรใ์นระดับโรงเรยีน 

100105  ปรัชญาและทฤษฎีทางการ

 ศึกษา 

100107  ภาษาและวัฒนธรรมไทย

 ส าหรับครู 

206112 แคลคูลัส 2 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

 

รวม 

หน่วยกิต 

3 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

6 

 

 

22 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

001102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

065120 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์

 ในระดับโรงเรียน 

065121  การพัฒนาการเรียนรู้

 คณิตศาสตรใ์นระดับโรงเรยีน 

100110 โลกาภิวตัน์กับการศึกษาเพื่อ 

 ความเป็นพลเมอืงช้ันเลศิ 

100112 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรยีน 

 ยุคดิจิทัล 

100191 การปฏิบัติการสอนใน

 สถานศึกษา 1 

206112  แคลคูลัส 2 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

รวม 

หน่วยกิต 

3 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

6 

22 
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แผนการศึกษาเดมิ (พ.ศ. 2561) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2562) 

ชั้นปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

001201  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ

 เขียนอย่างมีประสิทธิผล 

065210 จ านวนและการด าเนินการใน

 คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

100210 ความเป็นครูและจรรยาบรรณ 

 วิชาชีพครู 

100211   การพัฒนาหลักสูตร 

100213 แหล่งเรยีนรูแ้ละการบูรณาการ

 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ สมัยใหม ่

206217  แนวคิดหลักมลูของ

 คณิตศาสตร ์

206281  คณิตศาสตรด์ีสครตี 

วิชาเลือกเสร ี

รวม 

 

หน่วยกิต 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

 

3 

 

3 

3 

22 

ชั้นปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ

 เขียนอย่างมีประสิทธิผล 

065210 จ านวนและการด าเนินการใน

 คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

100228 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  

 ยุคดิจิทัล 

 100230 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้

 แนวใหม ่

100291 การปฏิบัติการสอนใน

 สถานศึกษา 2    

206217  แนวคิดหลักมลูของ

 คณิตศาสตร ์  

206281  คณิตศาสตรด์สิครีต 

วิชาเลือกเสร ี

รวม 

 

หน่วยกิต 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

3 

20 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

065211   การวัดในคณิตศาสตรร์ะดับ

 โรงเรียน  

065212  พีชคณิตในคณิตศาสตรร์ะดับ

 โรงเรียน  

100212   การจัดการเรียนรูแ้ละการ

 จัดการช้ันเรยีน 

100281   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

 ระหว่างเรียน 1 

206321   พีชคณิตนามธรรมเบือ้งต้น 

206325  พีชคณิตเชิงเส้น 

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

วิชาแกนเลือก 

รวม 

หน่วยกิต 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

3 

1 

3 

2 

21 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

065211  การวัดในคณิตศาสตรร์ะดับ  

 โรงเรียน 

065212 พีชคณิตในคณิตศาสตรร์ะดับ  

 โรงเรียน 

100229 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิลั 

 เพื่อการเรยีนรูยุ้คใหม ่

100231 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพื่อความเป็นเลิศ 

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 

วิชาแกนเลือก 

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก) 

 

 

รวม 

หน่วยกิต 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

6 

 

 

19 
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แผนการศึกษาเดมิ (พ.ศ. 25561)  แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2562) 

                  ชั้นปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

065310  เรขาคณิตในคณิตศาสตรร์ะดบั

 โรงเรียน  

065320  ประวัติศาสตรค์ณิตศาสตร์

 ส าหรับครู 

065332  การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

 ในระดับประถมศึกษา 

100313  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 สารสนเทศทางการศึกษา 

100314   การศึกษาพิเศษส าหรับครู 

206327  ทฤษฎีจ านวน 1   

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก)     

รวม 

หน่วยกิต 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 

18 

                  ชั้นปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

065310 เรขาคณิตในคณิตศาสตรร์ะดับ  

 โรงเรียน 

065332 การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

 ในระดับประถมศึกษา 

100315 พหุวัฒนธรรมศึกษากับการจดั 

 การศึกษาบนฐานชุมชน 

100317 การฝึกทักษะการสอนแบบ  

 จุลภาค 

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก) 

 

 

รวม 

หน่วยกิต 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

9 

 

 

19 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

065311  ความน่าจะเปน็และสถติิใน

 คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

065333  การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

 ในระดับมัธยมศึกษา 

100311   การวัดและการประเมนิผลการ

 เรียนรู ้

100312   การประกันคุณภาพการศึกษา 

100381   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

 ระหว่างเรียน 2 

206336  การวิเคราะห์เชิงจริง 1 

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก)   

                               

  

รวม 

หน่วยกิต 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

1 

 

3 

3 

 

 

17 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

063201 การเรียนรูผ้่านปรากฏการณ ์

065311  ความน่าจะเปน็และสถติิใน   

 คณิตศาสตรร์ะดับโรงเรยีน 

065333 การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

 ในระดับมัธยมศึกษา 

100316 การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสรมิ 

 ศักยภาพผู้เรยีนที่มีความ

 ต้องการจ าเปน็พิเศษ 

100391 การปฏิบัติการสอนใน 

 สถานศึกษา 3 

100404 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

 ผู้เรยีน 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

รวม 

หน่วยกิต 

3 

3 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

3 

19 
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แผนการศึกษาเดมิ (พ.ศ. 2561)  แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2562) 

                   ชั้นปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

065421   ทักษะและกระบวนการทาง

 คณิตศาสตร ์

065437 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 ส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ 

100488   การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก)   

                              

             

รวม 

 

หน่วยกิต 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

18 

                   ชั้นปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

 065420 การคิดเชงิคณิตศาสตรใ์นระดับ 

   โรงเรียน 

065421  ทักษะและกระบวนการทาง 

   คณิตศาสตร ์

065437 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ 

 การสอนคณิตศาสตร์ 

065438 การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

 แบบบูรณาการ 

วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก)    

วิชาเลือกเสร ี                                          

รวม 

 

หน่วยกิต 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

3 

21 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

065420   การคิดเชงิคณิตศาสตร ์

 ในโรงเรียน 

065438 การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

 แบบบูรณาการ 

100481   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

 ระหว่างเรียน 3 

100403   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

วิชาการสอนวิชาเอก (วิชาเลอืก) 

วิชาทางดา้นเนือ้หา (วิชาเลอืก) 

วิชาเลือกเสร ี

รวม 

หน่วยกิต 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

3 

3 

3 

19 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

100491 การปฏิบัติการสอนใน

 สถานศึกษา 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

หน่วยกิต 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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แผนการศึกษาเดมิ (พ.ศ. 2557)  แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2561) 

                  ชั้นปีท่ี  5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
100591 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
 สถานศึกษา 1                                           

รวม 

หน่วยกิต 
 
6 
 
6 

                  ชั้นปีท่ี  5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
 

รวม 

หน่วยกิต 
 
0 
 
0 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
100592  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
 สถานศึกษา 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

รวม 

หน่วยกิต 
6 
 
6 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 

รวม 

หน่วยกิต 
0 
 
0 
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5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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