หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะศึกษาศาสตร์
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 กับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
ตารางการกาหนดกรอบความคิดที่ใช้ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25490221105195
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Mathematics)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักเรียนไทย
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์
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-39. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาเขตสงขลา
ตําแหนง
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
1 นางสาวกรวิกา กองกุล
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
2 นางเกษราภรณ แซตั้ง
อาจารย
กศ.ม.
กศ.บ.
3 นายสมภพ ล่ําวัฒนพร
อาจารย
กศ.ม.
วท.บ.
4 นายอลงกรณ แซตั้ง
อาจารย
กศ.ม.
วศ.บ.
5 นางสิรีพร สังขทอง
ผูชวยศาสตราจารย พบ.ม.
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาวิชา

สถาบัน

ป+

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ไฟฟ>า
สถิติประยุกต
คณิตศาสตร

ม.มหิดล
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.ทักษิณ
ม.สงขลานครินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

2547
2540
2549
2546
2544
2532
2547
2543
2529
2527
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-4วิทยาเขตพัทลุง
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายวิษณุ นภาพันธ

2

นางสาวสารภี ไชยรัตน

3

4

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.
วท.ม.

ป+

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ทักษิณ
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม

2551
2544
2540
2547
2538

วท.บ.

คณิตศาสตร

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

2527

Ph.D.

Applied Statistics
(Biostatistics)
สถิติ
ศึกษาศาสตร - คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

University of Southampton, UK.

2559

ม.เกษตรศาสตร
ม.สงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2547
2544
2558

คณิตศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2553

คณิตศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต
สถิติประยุกต
คณิตศาสตรสถิติประยุกต

ม.สงขลานครินทร
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2550
2555
2549
2543

นางอรสา นุนแกว

อาจารย

นายเอกสิทธิ์ สังขวิสุทธิ์

วท.ม.
วท.บ.
ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.

นายรังสฤษฏ อินทรโม

สถาบัน

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
การสอนคณิตศาสตร

วท.ม.
5

สาขาวิชา

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร0 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
10.2 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร0 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
10.3 สถานศึกษาและองค0กรที่นิสิตฝpกประสบการณ0วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปDนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กล;าวถึงการปฏิรูป
ประเทศเพื่ อแกปr ญ หาพื้ น ฐานหลายดานที่ สั่ งสมมานานท; า มกลางสถานการณ0 โลกที่ เปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว
การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย;างรวดเร็วและมีพัฒนาการอย;างต;อเนื่องกระทบชีวิตความเป]นอยู;
ในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย;างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีขอจํากัดต;อการพัฒนาที่มีความ
เขมขนและเป]นประเด็นทาทายอย;างมากที่จะตองเร;งพัฒ นาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหเป] น
ปr จ จั ย ขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาในทุ กดานภายใตสถานการณ0 ที่ ขีด ความสามารถในการแข; งขั น ของประเทศมี
ขอจํากัดหลายดานแต;การแข;งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ํา กําลังแรงงานมีปrญหาทั้งใน
เรื่ององค0ความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูง โครงสรางประชากรเขาสู;สังคม
สูงวัยส;งผลใหขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต;ป? พ.ศ. 2558 และโครงสรางประชากร
จะเขาสู; สั งคมสู งวั ย อย; า งสมบู ร ณ0 ภ ายในสิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม
ลดนอยลงเสื่ อ มโทรมอย; า งรวดเร็ ว เป] น ทั้ งตนทุ น ในเชิ งเศรษฐกิ จ และผลกระทบรายแรงต; อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงสําคัญ ที่ประเทศไทยตองเผชิญในหลายบริบท ทั้งที่เป]นโอกาสและขอจํากัดต;อ
การพั ฒ นาประเทศจึ ง ตองมี ก ารเตรี ย มความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรั บ ตั ว พรอมรั บ
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน0 อ ย; า งรู เท; า ทั น โลกาภิ วั ต น0 แ ละสรางภู มิ คุ มกั น ใหกั บ
ทุกภาคส;วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจากวิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่มุ;งพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมก;อใหเกิดบรรยากาศการแข;งขันในยุคโลกาภิวัตน0 ดังนั้น การสรางคนใหสามารถดํารงชีพอยู;ใน
สภาพการแข;งขันทางเศรษฐกิจที่ค;อนขางสูงจึงเป]นสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คณิตศาสตร0มีบทบาทสําคัญยิ่งต;อ
การพัฒ นาความคิดของคนในสังคมใหเป]นผูที่มีความคิดสรางสรรค0 คิดอย;างมีเหตุผลเป]นระบบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห0ปrญหาหรือสถานการณ0ไดอย;างถี่ถวนรอบคอบ ช;วยใหคาดการณ0วางแผนตัดสินใจแกปrญหา
และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอย;างถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร0ยังเป]นเครื่องมือในการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และศาสตร0อื่น ๆ คณิตศาสตร0จึงมีประโยชน0ต;อการดําเนินชีวิต ช;วยพัฒนาคน
ใหเป] น มนุ ษ ย0 ที่ ส มบู รณ0 ทั้ งร;า งกาย จิ ตใจ สติ ปr ญ ญา ความรู และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู;ร;วมกับผูอื่นไดอย;างมีความสุขภายใตการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป]นประมุข จึงเป]นคุณลักษณ0สําคัญต;อคุณภาพของประชากรไทยในอนาคต
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ0หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จําเป]นในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปrจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสู;สังคมผูสูงอายุ ซึ่งเป]นทั้ง
โอกาสและภัยคุกคามต;อประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อ
สุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปrญ ญาทองถิ่นและแพทย0พื้นบาน สถานที่ท;องเที่ยวและ
การพักผ;อนระยะยาวของผูสูงอายุ การศึกษาจึงมีความสําคัญในการพัฒนาภูมิปrญญาทองถิ่นของไทยและนํามา
สรางมูลค;าเพิ่ม ซึ่งจะเป]นสินทรัพย0ทางปrญญาที่สรางมูลค;าทางเศรษฐกิจได แต;ในอีกดานก็จะเป]นภัยคุกคามใน
เรื่ องการเคลื่ อ นยายแรงงานที่ มี ฝ? มื อและทั ก ษะไปสู; ป ระเทศที่ มีผ ลตอบแทนสู งกว; า ขณะเดี ย วกั น การใช
อินเทอร0เน็ตช;วยในการแพร;ขยายของขอมูลข;าวสารที่ไรพรมแดนทําใหการดูแลและปbองกันเด็กและวัยรุ;นจาก
ค;านิยมที่ไม;พึงประสงค0เป]นไปอย;างลําบากมากขึ้น เช;น การใหความสําคัญกับการเรียนนอยลง โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตร0ที่ผลการประเมินทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอยู;ในระดับต่ํา ตลอดจนปrญหาการก;อการราย
การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม; ๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ บทบาทของสถาบันการศึกษา
จึงจําเป]นตองใหทั้งความรู ทักษะ ค;านิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกตอง การวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
แนวทางการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหเยาวชนมีความรอบรู มีทักษะการคิดดวยความรอบคอบ
มีเหตุมีผล อันจะเป]นภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคม ประเทศชาติที่มีความเป]นพหุวัฒนธรรมร;วมกัน พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลไดอย;างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข+อ 11.1 และ 11.2 ต$อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข+องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ0ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเป]นตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพในการผลิตบุคลากรที่มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร0 คณิตศาสตร0 และเทคโนโลยี ใหมี
ความสามารถและประสบการณ0 ในการประยุ ก ต0 ค วามรู สู; ก ารปฏิ บั ติ งาน และเป] น ผู ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพและ
คุณลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งเป]นไปตามวิสัยทัศน0ของมหาวิทยาลัยที่เนนผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อรับใชสังคมทองถิ่นใต ประเทศชาติ และอาเซียน ใหเป]นสังคมแห;งปrญญาและสันติสุขที่
ยั่งยืน โดยมุ;งการเรียนรูและรูทันโลก บูรณาการภูมิปrญญาทองถิ่น ภูมิปrญญาไทย ภูมิปrญญาตะวันออก และ
ภู มิปr ญ ญาสากล กั บ องค0 ความรูทางวิช าการเพื่ อใหมี คุณ ภาพชี วิต และสั งคมที่ ดี สอดคลองกั บ ปรัช ญาของ
มหาวิทยาลัยที่กล;าวว;า ปrญญา จริยธรรม นําการพัฒนา
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เป] นไปตามเกณฑ0 การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวคิ ด
การปรับ ปรุ งหลั กสู ตรการผลิ ตครู 4 ป? โดยไดนํ าขอเสนอแนะจากทุ กภาคส; วน ไดแก; คณาจารย0 ผู ใชบั ณฑิ ต
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจากองค0กรวิชาชีพ และบัณฑิตมาพิจารณาในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes) ของหลั ก สู ต ร รวมถึ ง การกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ เ ป] น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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12.2 ความเกี่ยวข+องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับความตองการของพื้นที่
ประเทศ และการกาวสู;ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก โดยมุ;งใหมีความรู สูงาน มีคุณธรรม จริยธรรม
มี ทั ก ษะเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง มี ส; ว นร; ว มในการพั ฒ นาสั งคม นอกจากนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มุ; ง
สรางสรรค0 ผ ลงานการวิ จั ย และพั ฒ นาองค0 ค วามรู ดานการวิ จั ย จากปr ญ ญาและภู มิ ปr ญ ญาไทย ภู มิ ปr ญ ญา
ตะวันออก เพื่อบูรณาการร;วมกับภูมิปrญญาสากลและถ;ายทอดสู;ชุมชน ผ;านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย
รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานดํารงไวซึ่งเอกลักษณ0ของทองถิ่นและของชาติ จึงเป]นพันธกิจที่
สําคัญส;วนหนึ่งที่สถาบันใหการสนับสนุนและส;งเสริมมาตลอดจนถึงปrจจุบัน
13. ความสัมพันธ (ถ+ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ$มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปFดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน;วยกิต โดยแบ;งเป]น 2 กลุ;ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จํานวน 18 หน$วยกิต
1.1 กลุ;มการใชภาษา
จํานวน 9 หน;วยกิต
1.2 กลุ;มบูรณาการ
จํานวน 9 หน;วยกิต
2. วิชาเลือก
จํานวน 12 หน$วยกิต
2.1 กลุ;มวิชาบังคับเลือก
จํานวน 3 หน;วยกิต
2.2 กลุ;มวิชาเลือก
จํานวน 9 หน;วยกิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาเอกเฉพาะ
จํานวน 15 หน;วยกิต
0214101 คอมพิวเตอร0เบื้องตน
2(2-0-4)
0214191 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
1(0-2-1)
0221102 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
0223103 ฟ_สิกส0พื้นฐาน
3(3-0-6)
0223193 ปฏิบัติการฟ_สิกส0พื้นฐาน
1(0-3-0)
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13.2 กลุ$มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปFดสอนให+ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต+องมาเรียน
หมวดวิชาเฉพาะดานในหลักสูตรเป_ดสอนเป]นวิชาโทใหกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วัด และประเมิ น ทางการศึ ก ษา หลั กสู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2562 และหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังนี้
วิชาโทคณิตศาสตร
ไม$น+อยกว$า
วิชาโทบังคับ
0202111 แคลคูลัส 1
Calculus 1
0202112 แคลคูลัส 2
Calculus 2
0202202 หลักคณิตศาสตร0
Principles of Mathematics
0202224 พีชคณิตเชิงเสน
Linear Algebra
0202333 เรขาคณิต
Geometry
0202392 สัมมนาคณิตศาสตร0
Seminar in Mathematics
0203201 หลักสูตรคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
School Mathematics Curriculum
0203281 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร0
Technology for Mathematics Teacher
0203302 คณิตศาสตร0ระดับประถมศึกษา
Primary School Mathematics
0203303 คณิตศาสตร0ระดับมัธยมศึกษา
Secondary School Mathematics
0203404 การสอนคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
School Mathematics Teaching
วิชาโทเลือก
ไม$น+อยกว$า
0202212 แคลคูลัสเวกเตอร0
Vector Calculus

30
24

หน$วยกิต
หน$วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-3-2)

6

หน$วยกิต
2(1-2-3)
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0202323 ทฤษฎีจํานวน
2(1-2-3)
Number Theory
0202313 คณิตวิเคราะห0
2(1-2-3)
Mathematical Analysis
0202314 ตัวแปรเชิงซอน
2(1-2-3)
Complex Variables
0202342 คณิตศาสตร0เชิงการจัด
2(1-2-3)
Combinatorics
0202361 ทฤษฎีสมการ
2(1-2-3)
Theory of Equations
0202423 พีชคณิตนามธรรม
2(1-2-3)
Abstract Algebra
0202493 หัวขอทางคณิตศาสตร0 1
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 1
0202494 หัวขอทางคณิตศาสตร0 2
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 2
0202497 โครงงานคณิตศาสตร0
1(0-2-1)
Project in Mathematics
0203382 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
2(1-3-2)
Research in Mathematics Classroom
0203471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร0
2(1-3-2)
Mathematical Models
0219202 หลักสถิติ
2(1-2-3)
Principles of Statistics
0219453 สถิติสําหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป กํ าหนดใหอาจารย0 ประจํ าที่ สั งกั ดส; วนงานวิ ชาการและส; วนงานอื่ น
ที่ ไดรั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย เป] น ผู สอน โดยมี ร องอธิ ก ารบดี ที่ ไ ดรั บ มอบหมายใหรั บ ผิ ด ชอบ
ดานวิชาการเป]นผูกํากับดูแล และฝ•ายวิชาการเป]นผูประสานงาน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาบูรณาการการเรียนรูกําหนดใหอาจารย0ประจําที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ0 ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ที่ สั งกั ด ส; ว นงานคณะ
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ศึกษาศาสตร0และคณะผลิตร;วม ไดแก;คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 คณะวิทยาศาสตร0 คณะศิลปกรรม
ศาสตร0เป]นผูสอน
2) วิชาเอก กําหนดใหอาจารย0ประจําหลักสูตรหรืออาจารย0ประจําที่ไดรับมอบหมาย
จากส;วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร0 ที่มีคุณวุฒิ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ0มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เป]นอาจารย0ผูสอน
3) วิชาชีพครู กําหนดใหอาจารย0สังกัดคณะศึกษาศาสตร0ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามที่
ระบุใน มคอ.1 สาขาครุศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป?) พ.ศ. 2562 หนา 10 เป]นผูสอนภายใต
การกํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการโดยคณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
4) วิชาโท กําหนดใหอาจารย0ประจําหลักสูตรหรืออาจารย0ประจําที่ไดรับมอบหมายจาก
ส;วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร0 ที่มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เป]นอาจารย0ผูสอน
14. ความร$วมมือทางวิชาการกับหน$วยงานอื่น
หน$วยงาน
1. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต ที่มีความร;วมมือ
เป] น เครื อข; า ยโรงเรีย นร; ว มพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครูร; ว มกั บ
หน;วยฝpกสอนฝpกงาน คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

โครงการ/กิจกรรม
- เครือข;ายสถานศึกษาร;วมพัฒ นาวิชาชีพครู ร;วมกับคณะ
ศึ ก ษาศาสตร0 เพื่ อ สรางกระบวนการฝp ก ประสบการณ0
วิ ช าชี พ ระหว; า งเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารสอน (professional
practice) โดยใชสถานศึกษาเป]นแหล;งเรียนรูประสบการณ0
วิ ช าชี พ ครูแ บบต; อ เนื่ อ ง (Residency program) ตลอด 4
ชั้ น ป? /รุ; น รวม 1 ป? หรื อ ไม; น อยกว; า 30 สั ป ดาห0 ตาม
ขอบังคับคุรุสภา
2. เครือข;ายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนล;าง
- ความร;วมมือในการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอ
งานวิจัยระดับชาติเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูของนิสิตครูในบริบทพื้นที่ภาคใตตอนล;าง
- กระบวนการพัฒนาครูใหม; (Induction Program) ใน
พื้นที่ภาคใตตอนล;างเพื่อการจัดการเรียนรูที่นําไปสู;การ
แกปrญหาเชิงพื้นที่และนําไปสู;การสรางชุมชนแห;งการเรียนรู
วิชาชีพครู (Professional Learning Community)
3 . สํ านั ก งาน ป ลั ด ก ระ ท ร ว งก าร อุ ด ม ศึ ก ษ า - โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อคัดเลือกคนดี
วิทยาศาสตร0 วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงานเขต คนเก;งตรงตามความตองการของผูใชครูและหน;วยงานใน
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและหน; ว ยงานที่ เ กี่ ย วของกั บ การ ทองถิ่นเขาศึกษาวิชาชีพครูในหลักสูตรผลิตครูของ
พัฒนาครูในพื้นที่ภาคใตตอนล;าง
มหาวิทยาลัยทักษิณปลูกฝrงใหมีคุณลักษณะ อัตลักษณ0เชิง
พื้นที่เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับการบรรจุในภูมิลําเนา

- 11 หน$วยงาน
4. สถาบันส;งเสริมการสอนวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยี
5. Institute of Engineering Mathematics,
Universiti Malaysia Perlis
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โครงการ/กิจกรรม
- การพัฒนาบุคลากรใหมีองค0ความรูที่ทันสมัยทางดาน
วิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0
- การศึกษาดูงานและแลกเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยในหัวขอ
ทางคณิตศาสตร0 สถิติ และกิจกรรมทางคณิตศาสตรศึกษา
- การร;วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Conference on Mathematics,
Engineering and Industrial Applications
- มีแผนความร;วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย0และ
นักศึกษาระหว;างกัน
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ครูคณิตศาสตร0ถ;ายทอดดี มีความรูลึก สํานึกในวิชาชีพครู รอบรูการใชเทคโนโลยี
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป?) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป]น
หลั กสู ต รที่ ออกแบบโดยมุ; งเนนใหบั ณ ฑิ ตมี ความรูทางดานคณิ ต ศาสตร0และการจั ด การเรีย นรูคณิ ต ศาสตร0
สามารถใชองค0ความรูทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาอย;างเป]นระบบ และมีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ท างคณิ ต ศาสตร0เป] น เครื่ องมื อ ในการเรีย นรู และจั ด การเรี ย นรูไดอย; า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส; งเสริ ม
การเรียนรูคณิตศาสตร0การหล;อหลอมนิสิตใหเป]นบัณฑิตที่พึงประสงค0 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศ าสตร0แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร0 (หลั ก สู ต รสี่ ป? ) พ.ศ. 2562 ซึ่ งกํ า หนดโดยกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2552 ร;วมกับการพิจารณาแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห;งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งสะทอนปrจจัยความตองการของหลักสูตรในการสรางคนใหสามารถ
ดํ ารงชี พอยู; ในสภาพการแข; งขั น ทางเศรษฐกิ จ ที่ ค; อนขางสู ง คณิ ต ศาสตร0มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ งต; อการพั ฒ นา
ความคิ ด ของคนในสั งคมใหเป] น ผู ที่ มีความคิ ด สรางสรรค0 คิ ด อย; างมี เหตุ ผ ลเป] น ระบบ มี แบบแผนสามารถ
วิเคราะห0ปr ญ หาหรือสถานการณ0 ไดอย;างถี่ถวนรอบคอบ ช; วยใหคาดการณ0 วางแผนตัดสินใจแกปr ญ หา และ
นํ าไปใชในชี วิต ประจํ าวั น ไดอย; างถู กตองเหมาะสม นอกจากนี้ ค ณิ ต ศาสตร0 ยั งเป] น เครื่ องมื อ ในการศึ ก ษา
ทางดานวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และศาสตร0อื่น ๆ คณิตศาสตร0จึงมีประโยชน0ต;อการดําเนินชีวิต ช;วยพัฒนาคน
ใหเป] น มนุ ษ ย0 ที่ ส มบู รณ0 ทั้ งร;า งกาย จิ ตใจ สติ ปr ญ ญา ความรู และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู;ร;วมกับผูอื่นไดอย;างมีความสุขภายใตการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป]นประมุข จึงเป]นคุณลักษณ0สําคัญต;อคุณภาพของประชากรไทยในอนาคต
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในครั้ ง นี้ เ ป] น ไปตามเกณฑ0 ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยไดนํ า
ขอเสนอแนะจากทุ กภาคส; วนมาพิ จ ารณาในการกํ า หนดผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcomes: ELOs) ของหลั กสู ต ร รวมถึ งการออกแบบรายวิ ช า หมวดวิ ช า แผนการเรี ย น และโครงสราง
หลักสูตรถูกกําหนดใหสอดคลองกับ ELOs และรองรับอาชีพของนิ สิตทั้งในปr จจุบันและอนาคต นอกจากนี้
หลักสูตรยังใหความสําคัญในการผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับความตองการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
พื้ น ที่ ประเทศ และการกาวสู; ป ระชาคมอาเซี ย น และประชาคมโลก โดยมุ; งใหมี ความรู สู งาน มี คุณ ธรรม
จริยธรรม มีทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และมีส;วนร;วมในการพัฒนาสังคม
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1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร/ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง
1.3.1 วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา สาขาวิ ช าคณิ ตศาสตร0 ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและถ;ายทอดองค0ความรูทางคณิตศาสตร0
2. มี ค วามรู ความสามารถในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนคณิ ต ศาสตร0 ในระดั บ
โรงเรียน
3. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อส;งเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับ
โรงเรียน
4. มีจิตสํานึกและปฏิบัติตนตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณครู
1.3.2 ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะตามผลการเรียนรูที่
คาดหวัง ดังนี้
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เปDนครูนักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 เอาใจใส; ยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคล สรางความเท;าเทียม ความเสมอภาคใน
การเรี ย นรู ของผู เรี ย น และสรางคุ ณ ค; า จากความแตกต; า งระหว; า งบุ ค คล ความหลากหลายและสั ง คม
พหุวัฒนธรรม เคารพสิทธิ์และใหเกียรติผูอื่น
1.2 มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย0ต;องานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย;างต;อเนื่อง ประพฤติตนเป]นแบบอย;างที่ดีแก;ศิษย0 และมีความอดทนอด
กลั้นในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประพฤติตนอยู;ในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดวย
จิตวิญญาณความเป]นครู สะทอนอัตลักษณ0ครูนักพัฒนา
ELO2 ปฏิ บั ติ ต นตามบทบาทและหน+ า ที่ ด+ ว ยความรับ ผิ ด ชอบต$ อตนเองและสั งคม มี
จิตสาธารณะ จิตสํานึกในการธํารงความโปร$งใสและต$อต+านการทุจริตคอรัปชั่น โดยตระหนักในสิทธิและ
หน+าที่ความเปDนพลเมืองที่เข+มแข็ง เหมาะสมกับสังคม การทํางาน และสภาพแวดล+อม
1.3 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แกปr ญ หาโดยยึ ด หลั กความถู ก ตอง มี จิ ต สํ า นึ ก เพื่ อ สั งคม มี
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต;อสังคมส;วนรวม สามารถจัดการและคิดแกปrญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวย
ความถูกตองเหมาะสม ทั้งในการฝpกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการสอน และการทํางานร;วมกับคนในชุมชนโดย
เชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่ความเป]นพลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถประยุ ก ต0 ใชแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และใชเครื่ อ งมื อ ใน
การเรียนรูชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ เขาถึง ในการพัฒ นาผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน ไดสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ความเป]นครู
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2. ด+านความรู+
ELO3 บูรณาการความรู+เนื้อหาคณิตศาสตร แนวคิดทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร
การสอน วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียนได+เต็มตาม
ศักยภาพ มีความเท$าเทียมและเสมอภาค
2.1 วิเคราะห0ความรูในเนื้อหาคณิตศาสตร0 วิชาชีพครู วิทยาการความรูสมัยใหม; ศาสตร0ที่
เกี่ยวของ และสรุปองค0ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน โดย
ใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา สังคมและการศึกษา ใน
การวิเคราะห0 แกปrญหาและพัฒนาผูเรียนที่มีแตกต;างระหว;างบุคคล ไดเหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนรู
ระดับการศึกษา ชุมชนและสังคมที่มีความหลากหลาย รวมทั้ง เท;าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรูความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขาม
ศาสตร0อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิ ตศาสตร0 (Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชน แห; งการเรี ย น รู
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกต0ใช
2.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาวิช าคณิ ต ศาสตร0 ออกแบบหลั กสู ต ร
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ที่เนนการพัฒนาการคิดของผูเรียน สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
และปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงไดสอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
2.3 บูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค0ความรูเกี่ยวกับชุมชน และความรู
ทางคณิตศาสตร0เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน
3. ด+านทักษะทางป`ญญา
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูคณิ ตศาสตรที่มีความรอบรู+ คิดวิพากษ คิดริเริ่ม
ใฝbรู+ และพัฒนางานอย$างสร+างสรรค
3.1 คิด คนหา วิเคราะห0 ขอเท็ จจริง และประเมิ น ขอมูล สื่ อ สารสนเทศจากแหล;งขอมู ล ที่
หลากหลายอย;างรูเท;าทัน สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลท
ฟอร0 ม (Platform) และโลกอนาคต นํ าไปประยุ ก ต0 ใชในการปฏิ บั ติ งานมี ทั ก ษะในการวิ จั ย ชั้ น เรี ย นและ
ประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรู มีมโนทัศน0ทางคณิตศาสตร0และวิชาชีพครูที่ถูกตองและแกไขมโนทัศน0ที่ผิดได
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย;างสรางสรรค0 คิดคนความรูทางคณิตศาสตร0อย;างเป]น
ระบบ
3.3 ประยุกต0ใชความรูจากการทําวิจัยในการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
สามารถแสวงหาความรูใหม;ไดดวยตนเอง รวมทั้งการถ;ายทอดความรู แก;ชุมชนและสังคม
ELO5 พัฒนาหรือสร+างความรู+ที่ส$งเสริมการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียน
3.4 มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรู
3.5 พัฒนาหรือสรางองค0ความรูโดยใชกระบวนการวิจัย
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3.6 สรางความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0โดยใชวิจัยเป]นฐาน
4. ด+านทักษะความสัมพันธระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ได+อย$างมีประสิทธิภาพ
4.1 เขาใจและใส;ใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ0 และทาง
สังคม รวมทั้งมีกระบวนการในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
4.2 ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอย;างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต;อหนาที่ ต;อ
ตนเอง ต;อผูเรียน ต;อผูร;วมงาน และต;อส;วนรวม สามารถช;วยเหลือและแกปrญหาตนเอง กลุ;มและระหว;างกลุ;ม
ไดอย;างสรางสรรค0
4.3 บริหารจัดการการทํางานร;วมกับผูอื่นได ทํางานเป]นทีม มีความรับผิดชอบต;อส;วนรวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ELO7 มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ในการทํ า งานร$ว มกั บ ผู+ อื่น สร+า งเครื อข$ า ยความร$ วมมื อและ
ความสัมพันธกับชุมชน
4.4 ทํางานร;วมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูร;วมงาน
ผูปกครองและคนในชุมชน
4.5 ปรับตัวเขากับสถานการณ0และวัฒนธรรมองค0กร มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถ;ายทอดความรูแก;ผูเรียน ชุมชน และสังคมอย;าง
สรางสรรค0
5. ด+านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช+ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได+อย$างมีประสิทธิภาพ
5.1 มีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและสื่อสารกับผูเรียนและ
บุคคลกลุ;มต;าง ๆ ไดอย;างมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอดวยรูปแบบ
ต;าง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทที่หลากหลาย
5.2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิเคราะห0ประมวลผล
และนํ าเสนอไดอย; า งเหมาะสม มี ทั กษะการวิ เคราะห0 ขอมู ล สถิ ติ การสั งเคราะห0 ขอมู ล เชิ งปริม าณและเชิ ง
คุณภาพ เพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็นปrญหาทางการศึกษาไดอย;างรวดเร็วและถูกตอง
5.3 สามารถเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป]นสําหรับการเรียนรู
การจัดการเรียนรู การทํางาน ไดอย;างถูกตองเหมาะสม โดยใชดุลยพินิจที่ดีและตระหนักถึงการละเมิดสิทธิ์ของ
การลอกเลียนผลงาน
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ
ELO9 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลาย
6.1 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมความเขาใจทางคณิตศาสตร0 โดยเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อใน
การสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้ อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและ
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ประเมินผูเรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน และแหล;งการเรียนรู ไดอย;างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต;างกัน
ของผูเรียนและพื้นที่
6.2 ใชสื่อการสอนในการจัดการเรียนรูไดอย;างเหมาะสม
6.3 เลือกวิธีจัดการเรียนรูใหเหมาะกับบริบทของชุมชน ไม;กระทบต;อความเชื่อและค;านิยมที่
ยึดมั่น
ELO10 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรสําหรับผู+เรียนที่หลากหลาย
6.4 จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความรูเดิมของผูเรียน รวมทั้งการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชใน
การวิ เคราะห0 ผู เรีย นเป] น รายบุ คคล ออกแบบกิ จ กรรม การจั ด เนื้ อ หาสาระ การบริห ารจั ด การ และกลไก
การช;วยเหลือ แกไขและส;งเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผูเรียนที่มีความแตกต;างระหว;างบุคคล
6.5 จัด การเรีย นรูแบบร;ว มมื อ โดยสรางบรรยากาศ และจัด สภาพแวดลอม สื่ อการเรีย น
แหล; งเรี ย นรู ทั้ งในและนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู มี ค วามสามารถในการประสานงาน รวมทั้ ง สราง
ความร;วมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ•าย เพื่ออํานวยความสะดวกและร;วมมือ กันพัฒนาผูเรียนให
มีความรอบรู มีปrญญารูคิด และเกิดการใฝ•รูอย;างต;อเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
ELO11 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรอย$างบูรณาการ
6.6 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตร0การสอน องค0ความรูคณิตศาสตร0 เทคโนโลยี และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียน
6.7 จั ด การเรี ย นรู ที่ เชื่ อ มโยงกั บ การแกปr ญ หาโลกจริ งโดยสรางบรรยากาศการเรี ย นรู ที่
เหมาะสมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณ0 เรี ย นรู ผ; านการลงมื อ ปฏิ บั ติ และการทํ า งานในสถานการณ0 จ ริง ส; งเสริม การพั ฒ นาการคิ ด
การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ0 ฝpกการปฏิบัติใหทําได คิดเป]น ทําเป]น โดยบูรณาการการทํางาน
กับการเรียนรูและ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต0ความรูมาใชเพื่อปbองกัน แกไขปrญหา และพัฒนา ดวย
ความความซี่อสัตย0 สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต;อผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
ELO12 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21
6.8 จัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและเขาใจเนื้อหาที่เรียนอย;างลึกซึ้ง
6.9 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนต;อยอดความรู
6.10 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนนําเสนอความรูที่คิดไดอย;างมีประสิทธิภาพ
6.11 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูอย;างสรางสรรค0
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1.3.3 ตารางเปรี ย บเที ย บวั ต ถุ ป ระสงคของหลั ก สู ต รกั บ ผลการเรี ย นรู+ ที่ ค าดหวั งที่ จ ะทํ า ให+ บ รรลุ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังที่
จะทําให+บรรลุวัตถุประสงค
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ของหลักสูตร
1. มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและถ;ายทอดองค0ความรูทาง
ELO3, ELO4, ELO9,
คณิตศาสตร0
ELO10
2. มีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร0ใน
ELO5, ELO11, ELO12
ระดับโรงเรียน
3. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อส;งเสริมการเรียนรู
ELO8, ELO11
คณิตศาสตร0ในระดับโรงเรียน
4. มีจิตสํานึกและปฏิบัติตนตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณครู
ELO1, ELO2, ELO6,
ELO7
1.3.4 ตารางแสดงผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง (Eepected Learning Outcome : ELOs)
ผลการเรียนรู+ ผลการเรียนรู+ Bloom’s
ผลการเรียนรู+
ทั่วไป
เฉพาะสาขา Taxonomy
(Program Learning Outcomes)
(Generic
(Specific C: U, A, E*
LO)
LO)
AF P
PLOs Outcome Statement
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป]นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป]น
AF
ครูนักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผูเรียน
ตนเอง และชุมชน
ELO2 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบต;อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ
จิตสํานึกในการธํารงความโปร;งใสและต;อตาน
AF
การทุจริตคอรัปชั่น โดยตระหนักในสิทธิและ
หนาที่ความเป]นพลเมืองที่เขมแข็ง เหมาะสม
กับสังคม การทํางาน และสภาพแวดลอม

TQF

1.1, 1.2

1.3, 1.4
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(Program Learning Outcomes)
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ผลการเรียนรู+ ผลการเรียนรู+ Bloom’s
ทั่วไป
เฉพาะสาขา Taxonomy
(Generic
(Specific C: U, A, E*
LO)
LO)
AF P

บูรณาการความรูเนื้อหาคณิตศาสตร0 แนวคิด
ทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร0การสอน
วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ และเทคโนโลยี
C: U
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ไดเต็มตามศักยภาพ มีความเท;าเทียมและ
เสมอภาค
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองใหเป]นครูคณิตศาสตร0ที่
มีความรอบรู คิดวิพากษ0 คิดริเริ่ม ใฝ•รู และ
C: E
พัฒนางานอย;างสรางสรรค0
ELO5 พัฒนาหรือสรางความรูที่ส;งเสริมการจัด
C: E
การเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ไดอย;างมี
P
ประสิทธิภาพ
ELO7 มีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานร;วมกับผูอื่น
สรางเครือข;ายความร;วมมือและความสัมพันธ0
AF
กับชุมชน
ELO8 สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
P
อย;างมีประสิทธิภาพ
ELO9 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ที่มีรูปแบบ
C: A
หลากหลาย
ELO10 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0สําหรับ
C: A
ผูเรียนที่หลากหลาย
ELO11 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0อย;าง
C: A
บูรณาการ
ELO12 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0เพื่อพัฒนา
C: A
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
หมายเหตุ C= Cognitive : U = Remembering/understanding , A=Applying /Analyzing,
E = Evaluation/Creating AF= Affective, P = Psychomotor

TQF

ELO3

2.1, 2.2,
2.3

3.1, 3.2,
3.3
3.4, 3.5,
3.6
4.1, 4.2,
4.3
4.4, 4.5
5.1, 5.2,
5.3
6,1, 6.2,
6.3
6.4, 6.5
6.6, 6.7
6.8, 6.9,
6.10, 6.11
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1.3.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู+เมื่อสิ้นปการศึกษา
ปที่
รายละเอียด
1 1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร0 วิชาชีพครู และศาสตร0ที่เกี่ยวของได
2. มีปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
3. สามารถทํางานร;วมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองค0กรได
2 1. มีความรูความเขาใจและประยุกต0ใชความรูเนื้อหาคณิตศาสตร0วิชาชีพครูและศาสตร0ที่เกี่ยวของได
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการเรียนรูได
3. มีความเขาใจในหลักการจัดหลักสูตรคณิตศาสตร0และประยุกต0ใชได
4. มีความเขาใจในงานของครู สามารถประยุกต0ใชในการจัดการเรียนรูได
5. มีความรับผิดชอบต;อหนาที่ สามารถบริหารจัดการในการทํางานร;วมกับผูอื่นได
3 1. มีมโนทัศน0ที่ถูกตองสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
2. สามารถบูรณาการความรูเนื้อหาคณิตศาสตร0และวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูอย;างหลากหลาย
3. สามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานสอนและถ;ายทอดองค0ความรูทางคณิตศาสตร0ได
4. มีจิตสํานึกและเขาใจในการเป]นแบบอย;างที่ดีสําหรับผูเรียน
5. มีความสามารถในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
4 1. สามารถคิดคนความรูทางคณิตศาสตร0ไดอย;างเป]นระบบ
2. สามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูไดอย;างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชในการจัดการเรียนรูได
4. สามารถบูรณาการความรูเนื้อหาคณิตศาสตร0และวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูอย;างหลากหลาย
ตามสภาพผูเรียนที่มีความแตกต;าง และถ;ายทอดความรูแก;ผูเรียนไดอย;างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0อย;างบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิดของผูเรียน
6. ปฏิบัติงานในหนาที่ครูในสถานศึกษาไดอย;างครบถวนสมบูรณ0และมีประสิทธิภาพ
7. มีจิตสํานึกและปฏิบัติตนตามแบบแผนจรรยาบรรณครู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบ$งชี้
1. การปรับปรุงหลักสูตร
- ใชกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตาม
- รายงานรายละเอียดของหลักสูตร
เกณฑ0การประกันคุณภาพ ASEAN
(มคอ.2)
University Network (AUN) โดย
- รายงานผลการตอบแบบสอบถาม
ทบทวนและกําหนดผลการเรียนรูที่
ของผูใชบัณฑิต ศิษย0เก;า และ
คาดหวังตามความตองการของผูมีส;วนได นิสิตปrจจุบัน
ส;วนเสียทุกกลุ;ม โดยใชขอมูลจาก
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ประจําป?
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

- 20 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

2. การพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน

กลยุทธ
แห;งชาติ พ.ศ. 2552
 ปรัชญามหาวิทยาลัย ปรัชญาคณะ และ
ปรัชญาหลักสูตร
 ผลการตอบแบบสอบถามของผูใชบัณฑิต
ศิษย0เก;า และนิสิตปrจจุบัน
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย;างต;อเนื่อง
- เชิ ญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู แทนจากองค0 กร
วิชาชีพร;วมวิพากษ0หลักสูตร
- ใชกระบวนการจัดทํารายงานรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
อาจารย0ผูสอน
- ประเมินการเรียนการสอน โดยนิสิต
ผูเรียนทุกภาคการศึกษา ผ;านระบบ
ประเมินออนไลน0ของมหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) โดย
อาจารย0ผูสอน
- ประชุมตรวจสอบรายงาน มคอ.3 - 7
โดยอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ประชุมประกันคุณภาพขอสอบและค;า
ระดับขั้น โดยอาจารย0ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

มคอ.2 ปริญญาตรี
หลักฐาน/ตัวบ$งชี้
- เอกสารขอเสนอแนะจากผูวิพากษ0
หลักสูตร

- รายงานรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3 และ มคอ.4)
- รายงานผลการประเมินการเรียน
การสอนออนไลน0โดยนิสิต
- รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)
- รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
- รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
มคอ. 3 – 7
- รายงานผลการประชุมประกัน
คุณภาพขอสอบและค;าระดับขั้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ป? การศึ กษาแบ; งออกเป] น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม;นอยกว;า 15 สัปดาห0
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร+อน
ไม;มี
1.3 การเทียบเคียงหน$วยกิตในระบบทวิภาค
ไม;มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ0
2.2 คุณสมบัติของผู+เข+าศึกษา
2.2.1 เป]นผูสําเร็จการศึกษาไม;ต่ํากว;าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท;า
2.2.2 มีค;านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ;านขอสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป]นครู และผ;านเกณฑ0ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือผ;านกลไกและระบบการ
คัดเลือก เพื่อใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเป]นครู และมีความรูความสามารถเป]นไปตามระเบียบขอบังคับการ
คัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป]นผูกําหนด
2.2.3 มีบุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสมกับความเป]นครู
2.2.4 เป]นผูมีความประพฤติดี
2.2.5 เป]น ผูมีคุณสมบัติ และเป]น ไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว;าดวย การศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ช)
2.3 ป`ญหาของนิสิตแรกเข+า
การแบ; งเวลาในการเรียน ไม;เขาใจแผนการเรีย น และการปรับตั วในการเรีย นระดั บ อุดมศึกษา
ซึ่งเป]นระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแก+ไขป`ญหา/ข+อจํากัดของนิสิตในข+อ 2.3
จั ด ปฐมนิ เทศนิ สิ ต ทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณะ และสาขาวิ ช า จั ด อาจารย0 ที่ ป รึ ก ษาดู แ ล
ประสานงานกับคณาจารย0ผูสอนและผูปกครองในกรณีที่มีปrญหา
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู+สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแต$ละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2564
2565
2566
2567
วิทยาเขตสงขลา
ชั้นป?ที่ 1
50
50
50
50
ชั้นป?ที่ 2
50
50
50
ชั้นป?ที่ 3
50
50
ชั้นป?ที่ 4
50
รวม
50
100
150
200
คาดว$าจะสําเร็จการศึกษา
50
วิทยาเขตพัทลุง
ชั้นป?ที่ 1
30
30
30
30
ชั้นป?ที่ 2
30
30
30
ชั้นป?ที่ 3
30
30
ชั้นป?ที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
80
160
240
320
รวมทุกวิทยาเขต
80
คาดว$าจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจ;ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน$วย : บาท)

2568
50
50
50
50
200
50
30
30
30
30
120
320
80

ปงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
ค;าลงทะเบียน
1,840,000 3,680,000 5,520,000 7,360,000 7,360,000
รวมรายรับ
1,840,000 3,680,000 5,520,000 7,360,000 7,360,000
ประมาณจากค;าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ;ายภาคเรียนละ 11,500 บาท ตลอดหลักสูตร 92,000 บาท
รายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจ$าย (หน$วย : บาท)
รายจ$าย
1. งบดําเนินการ
2. งบลงทุน
3. งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนิสิต

ปงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
1,039,558 1,559,334 2,159,080 2,679,705 2,679,705
180,000
180,000
200,235
200,235
200,235
200,235
200,235
1,419,793 1,759,569 2,539,315 2,879,940 2,879,940
80
160
240
320
320

ค$าใช+จ$ายต$อหัวต$อป (สูงสุด) 23,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน$วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข+ามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไม;นอยกว;ารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเป]นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแลวไม;เกิน 5 ป? และไดรับระดับขั้นไม;ต่ํากว;า C หรือไดรับค;าระดับขั้นไม;ต่ํากว;า 2.00 และเป]นไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว;าดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30ขอ 31
ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารยผู+สอน
3.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป)
3.1.1 จํานวนหน$วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม$น+อยกว$า
3.1.2 โครงสร+างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม$น+อยกว$า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด+าน
ไม$น+อยกว$า
วิชาชีพครู
ไม;นอยกว;า
วิชาบังคับ
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วิชาเลือก
ไม;นอยกว;า
วิชาเอก
ไม;นอยกว;า
วิชาบังคับ
วิชาเอกเฉพาะ
วิชาบูรณาการการเรียนรู

132 หน$วยกิต
30
96
36
22
12
2
60
40
30
10

หน$วยกิต
หน$วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต

- 24 วิชาเลือก
ไม;นอยกว;า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม$น+อยกว$า
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม$น+อยกว$า
วิชาบังคับ
กลุ$มการใช+ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอ;านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English
กลุ$มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy
วิชาเลือก
ไม$น+อยกว$า
กลุ$มวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways

มคอ.2 ปริญญาตรี
20 หน;วยกิต
6 หน$วยกิต
30 หน$วยกิต
18 หน$วยกิต
9 หน$วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน$วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน$วยกิต
3 หน$วยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป]นวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป]นวิชาเลือกได

- 25 กลุ$มวิชาเลือก

มคอ.2 ปริญญาตรี
ไม$น+อยกว$า

9 หน$วยกิต

วิชาเลือก 9 หน;วยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ;มภาษาและกลุ;มบูรณาการ
เลือกจากรายวิชากลุ$มการใช+ภาษา
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Multilingual for Learning
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม;า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ•น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ$มบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
0000165 ชมศิลปŽ ดูหนัง ฟrงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
0000166 ไฟฟbากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
0000168 การอ;านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health

- 26 0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
Learning Digital Ways
0000264 เศรษฐศาสตร0และการจัดการ
Economics and Managemen
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค0
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลปŽและสังคีตวิจักษ0
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance
0000271* การศึกษาเพื่อสรางความเป]นพลเมือง
Civic Education
ข. หมวดวิชาเฉพาะด+าน
ไม$น+อยกว$า
96
วิชาชีพครู
ไม$น+อยกว$า
36
วิชาบังคับ
ไม$น+อยกว$า
22
มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค$านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู
2
0308110 ครูนักพัฒนา
Teacher as Developer
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธกับผู+ปกครองและชุมชน
2
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
มาตรฐานความรู+และประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ความรู+และศาสตรการสอน
18
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
Languages and Digital Technology for Teachers
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
Curriculum Development and Learning Management

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน$วยกิต
หน$วยกิต
หน$วยกิต
หน$วยกิต
2(1-2-3)
หน$วยกิต
2(1-2-3)

หน$วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
0308240 การวัด ประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learner
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน$วยกิต
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
12 หน$วยกิต
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum 1
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum 2
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum 3
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum 4
*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201 การปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ โดยผ;าน
ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค0กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
วิชาเลือก
ไม$น+อยกว$า
2 หน$วยกิต
มาตรฐานความรู+และประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
กลุ$มวิชาการปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
0308201 การปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
0308301 ประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning

- 28 มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค$านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู และ
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธกับผู+ปกครองและชุมชน
กลุ$มวิชาครูกับการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู+
0308210 ภูมิปrญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
Thai Wisdom and Self-reliance Education
0308211 ความเป]นมนุษย0และการเรียนรูสําหรับครู
Humanity and Learning for Teachers
0308212 ความรัก ความหวัง และความสุขในความเป]นครู
Love Hope and Happiness in Being Teacher
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Communication and Personality Development
0308214 สภาวการณ0สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Social Situations in Global Context
0308311 สังคมแห;งการเรียนรูตลอดชีวิต
Lifelong Learning in a Learning Society
0308312 นวัตกรรมครูกลาสอน
Innovations of Teachers Bravely Teaching
0308313 กาวหนากับศาสตร0พระราชา
Progress with King’s Philosophy
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ0
Development of Thai Critical Society
0308410 การศึกษาเพื่อการอยู;ร;วมกันอย;างเสมอภาค

มคอ.2 ปริญญาตรี

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

Education for Equality Living
0308411
0308412
0308413

สัจธรรมนําชีวิต
Truth of Life
กฎหมายการศึกษา
Education Law
สถานศึกษาสรางสุข
Happy School

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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มาตรฐานความรู+และประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 ความรู+และศาสตรการสอน
กลุ$มวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู+
0308320 สัทศาสตร0ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว;า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร0กับการสื่อสารทางภาษา
2(1-2-3)
Pragmatics and Language Communication
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
0308323 สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Printed Media for Education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ;มสาระวิชา
3(2-2-5)
Contents and Language Integrated Learning
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรูระดับ
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary Education
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Teaching English Competency in School
กลุ$มวิชาบูรณาการความรู+พื้นฐานสําหรับครู
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
0308234 การส;งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Health Promotion in School
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
2(1-2-3)
Exercise and Recreation for Teacher
0308331 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
Learning Management for Thinking Ability
0308430 การเรียนรวม
2(1-2-3)
Inclusive Education

- 30 0308431
0308432
0308433
0308434
0308435

0308341
0308342
0308440
0308441
0308442
0308443

0308250
0308350
0308351
0308450

มคอ.2 ปริญญาตรี

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
บาติกเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Fundament Batik for Art Teachers
ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art Carving and Activities in School
ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art and Location Arrangement for Seminar in School
กลุ$มวิชาวิธีวิทยาการวัด ประเมินวิจัยและสถิติ
การออกแบบโครงการและการประเมิน
2(1-2-3)
Project and Program Evaluation Design
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Assessment for Learning
ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teacher and Research of Multicultural Education in Classroom
การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Evaluation for Educational Quality Assurance
การวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0
2(1-2-3)
Outcome –based Assessment
วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห0เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
กลุ$มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนภาษา
การสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร0การศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Educator Innovators

- 31 0308451
0308452
0308453

0308260
0308261
0308262
0308360
0308361

0308362
0308363

0308270
0308271

0308370
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การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 3(2-2-5)
English Extra-Curriculum Activities Design in Institutions
ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเป]นภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
กลุ$มวิชาบูรณาการเนื้อหา วิธีสอนศิลปศึกษาสังคมศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŽสําหรับครู
2(1-2-3)
Arts, Music and Dance for Teachers
การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0สําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development For Teachers
สุขภาพองค0รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การสอนสังคมศึกษาโดยใชชุมชนเป]นฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
3(2-2-5)
มัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Physical Education for Community Development
กลุ$มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
Development of Students’ Science Learning in School
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
Development of Students’ Mathematics Learning in
School
การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Science Teaching Competency in
School
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การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Mathematic Teaching Competency
in School
กลุ$มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนปฐมวัย
สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Young Children’s Rights and Protection
การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
2(1-2-3)
Provision of Early Childhood Home School Education

- 33 วิชาเอก
ไม$น+อยกว$า
วิชาบังคับ
วิชาเอกเฉพาะ
0202111 แคลคูลัส 1
Calculus 1
0202112 แคลคูลัส 2
Calculus 2
0202202 หลักคณิตศาสตร0
Principles of Mathematics
0202224 พีชคณิตเชิงเสน
Linear Algebra
0202333 เรขาคณิต
Geometry
0202392 สัมมนาคณิตศาสตร0
Seminar in Mathematics
0202497 โครงงานคณิตศาสตร0
Project in Mathematics
0214101 คอมพิวเตอร0เบื้องตน
Introduction to Computer
0214191 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
Computer Laboratory
0221102 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology Laboratory
0223103 ฟ_สิกส0พื้นฐาน
Fundamental Physics
0223193 ปฏิบัติการฟ_สิกส0พื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory

มคอ.2 ปริญญาตรี
60 หน$วยกิต
40 หน$วยกิต
30 หน$วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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วิชาบูรณาการการเรียนรู+
10 หน$วยกิต
0203201 หลักสูตรคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
2(1-3-2)
School Mathematics Curriculum
0203281 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร0
2(1-3-2)
Technology for Mathematics Teacher
0203302 คณิตศาสตร0ระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
Primary School Mathematics
0203303 คณิตศาสตร0ระดับมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary School Mathematics
0203404 การสอนคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
2(1-3-2)
School Mathematics Teaching
วิชาเลือก
ไม$น+อยกว$า
20 หน$วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาต;อไปนี้ไม;นอยกว;า 14 หน;วยกิต ถาหน;วยกิตรวมยังไม;ครบ
20 หน;วยกิต ใหเลือกจากรายวิชาเอกในหลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร0) หรือ วท.บ. (สถิติประยุกต0) หรือ วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร0) หรือ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารย0ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ใหไดหน;วยกิตรวมไม;นอยกว;า 20 หน;วยกิต
0202212 แคลคูลัสเวกเตอร0
2(1-2-3)
Vector Calculus
0202313 คณิตวิเคราะห0
2(1-2-3)
Mathematical Analysis
0202314 ตัวแปรเชิงซอน
2(1-2-3)
Complex Variables
0202323 ทฤษฎีจํานวน
2(1-2-3)
Number Theory
0202342 คณิตศาสตร0เชิงการจัด
2(1-2-3)
Combinatorics
0202361 ทฤษฎีสมการ
2(1-2-3)
Theory of Equations
0202423 พีชคณิตนามธรรม
2(1-2-3)
Abstract Algebra
0202493 หัวขอทางคณิตศาสตร0 1
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 1
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0202494 หัวขอทางคณิตศาสตร0 2
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 2
0203382 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
2(1-3-2)
Research in Mathematics Classroom
0203471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร0
2(1-3-2)
Mathematical Models
0219202 หลักสถิติ
2(1-2-3)
Principles of Statistics
0219453 สถิติสําหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม$น+อยกว$า
6 หน$วยกิต
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เป_ ดสอนในมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ หรือเลือกเรียนวิช าใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล;าว
ตองเป]นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม;เกิน 4 ป? นับถึงวันที่ขอโอน
หลักสูตรเป_ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานเป]นวิชาโทใหกับหลักสูตรการศึกษา
ความหมายของรหัสวิชา
ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 02
หมายถึง คณะวิทยาศาสตร0
เลข 03
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร0
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสวิชา
เลข 02
หมายถึง วิชาคณิตศาสตร0
เลข 03
หมายถึง วิชาคณิตศาสตรศึกษา
เลข 08
หมายถึง วิชาการศึกษา
เลข 14
หมายถึง วิชาคอมพิวเตอร0และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลข 16
หมายถึง วิชาวิทยาศาสตรศึกษาและบูรณาการ
เลข 19
หมายถึง วิชาสถิติ
เลข 21
หมายถึง วิชาเคมีสําหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
เลข 22
หมายถึง วิชาชีววิทยาสําหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
เลข 23
หมายถึง วิชาฟ_สิกส0สําหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

- 36 เลขรหัสหลักที่ห+า
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักที่หก
เลข 0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 5
หมายถึง
เลข 6
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
เลข 9
หมายถึง
เลขรหัสหลักสุดท+าย
หมายถึง
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1
0000121
0000162
0000......
0308110
0202111
0214101
0214191
0223103
0223193
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ชั้นปที่เปFดสอน
ชั้นป?ที่ 1
ชั้นป?ที่ 2
ชั้นป?ที่ 3
ชั้นป?ที่ 4
หมวดหรือกลุ$มวิชา
คณิตศาสตร0ทั่วไป รากฐานคณิตศาสตร0คณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
การวิเคราะห0
พีชคณิต
เรขาคณิต ทอพอโลยี
วิยุตคณิต คณิตศาสตร0เชิงการจัด
การวิเคราะห0ประยุกต0
พีชคณิตประยุกต0
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร0 คณิตศาสตร0ประยุกต0
การวิจัย เทคโนโลยี การประยุกต0ทางสังคมศาสตร0
สัมมนา หัวขอพิเศษ โครงงาน
ลําดับรายวิชาในหมวดหรือกลุ$มวิชา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หน$วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม$น+อยกว$า 132 หน$วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน$วยกิต
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
9
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
0000122 การอ;านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิชาเลือกกลุ;มบูรณาการหรือกลุ;มภาษา
3(.........)
0000161 คุณภาพชีวิต
วิชาชีพครู
2
วิชาชีพครู
ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
วิชาเอกเฉพาะ
10
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
วิชาเอกเฉพาะ
คอมพิวเตอร0เบื้องตน
2(2-0-4)
0202112 แคลคูลสั 2
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
1(0-2-1)
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
ฟ_สิกส0พื้นฐาน
3(3-0-6)
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟ_สิกส0พื้นฐาน
1(0-3-0)
รวมหน$วยกิต
21
รวมหน$วยกิต

หน$วยกิต
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5
2(90)
3(2-2-5)
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
21

- 37 ชั้นปที่ 2
0000261
0000......
0308231
0308232
0308240

ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาเลือกกลุ;มภาษา
วิชาชีพครู
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

วิชาเอกเฉพาะ
0202202 หลักคณิตศาสตร0
0221102 เคมีพื้นฐาน
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

หน$วยกิต
6
3(3-0-6)
3(..........)
9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
7
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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ชั้นปที่ 2
262-263
0000......
0308200
0308201
0203201
0203281
0202224
02…..…
02…..…

รวมหน$วยกิต
ชั้นปที่ 3
0308310
0308330
0203302
0202333
02…..…
02…..…
02…..…
...............

ภาคเรียนที่ 1
วิชาชีพครู
วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
การสอนเฉพาะสาขา
วิชาบูรณาการการเรียนรู+
คณิตศาสตร0ระดับประถมศึกษา
วิชาเอกเฉพาะ
เรขาคณิต
วิชาเอกเลือก
…………………………………
…………………………………
…………………………………
วิชาเลือกเสรี
…………………………………

22
หน$วยกิต
5
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2
2(1-2-3)
2
2(1-2-3)
6
…(…......)
…(…......)
…(…......)
3
3(...…..)

ชั้นปที่ 3
0308300
0308340

0203303
0202392
02…..…
02…..…
02…..…
...............

รวมหน$วยกิต

18

ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
เลือกจากกลุม; วิชาบังคับเลือก (ทักษิณ-วิถี)
วิชาเลือกกลุ;มบูรณาการ
วิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 หรือ
การปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ
วิชาบูรณาการการเรียนรู+
หลักสูตรคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร0
วิชาเอกเฉพาะ
พีชคณิตเชิงเสน
วิชาเอกเลือก
…………………………………
…………………………………
รวมหน$วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
วิชาบูรณาการการเรียนรู+
คณิตศาสตร0ระดับมัธยมศึกษา
วิชาเอกเฉพาะ
สัมมนาคณิตศาสตร0
วิชาเอกเลือก
…………………………………
…………………………………
…………………………………
วิชาเลือกเสรี
…………………………………
รวมหน$วยกิต

หน$วยกิต
6
3(..........)
3(..........)
2
2(90)
4
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2
2(1-2-3)
4-6
…(…......)
…(…......)
18-20
หน$วยกิต
5
2(90)
3(2-2-5)
2
2(1-2-3)
1
1(0-2-1)
6
…(…......)
…(…......)
…(…......)
3
3(...…..)
17

- 38 ชั้นปที่ 4

ภาคเรียนที่ 1
วิชาชีพครู
0308….. วิชาชีพครูเลือก
วิชาบูรณาการการเรียนรู+
0203404 การสอนคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
วิชาเอกเฉพาะ
0202497 โครงงานคณิตศาสตร0
วิชาเอกเลือก
02…..… …………………………………
02…..… …………………………………
รวมหน$วยกิต

หน$วยกิต
2
2(.........)
2
2(1-3-2)
1
1(0-2-1)
4-6
…(…......)
…(…......)
9-11
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ชั้นปที่ 4

ภาคเรียนที่ 2
วิชาชีพครู
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

หน$วยกิต
6
6(720)

รวมหน$วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟrงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน ศึกษาคนควาความรูจากการอ;านสื่อสิ่งพิมพ0 และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
วิเคราะห0 สังเคราะห0 นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในการ
สื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to academic
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A search for
knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the
knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics and
codes of conduct in communications
0000112

พหุภาษาเพื่อการเรียนรู+
3(2-2-5)
Multilingual for Learning
แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ย วกับ ภาษาศาสตร0สังคมการปนภาษาการสลั บ ภาษา สิ ทธิทางภาษา
พหุภ าษาเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒ นธรรม การประยุกต0ใชพหุภาษาเพื่ อการสื่อสารในการปฏิบั ติงาน
วิชาชีพในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพและสังคมเพื่อสัมพันธภาพในองค0กร และความสัมพันธ0กับผูคน
ในสังคมการสื่อสารพหุภาษาเพื่อความเสมอภาคและความเท;าเทียมในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
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Concepts; theories on sociolinguistics; code mixing; code switching; language
shift; linguistic right; multilingual for communication in mmulticultural society; multilingual
usage for organization communication in terms of teacher professional contexts for
relationship in organization and interpersonal communication in society; multicultural
communication for equality education, avoid education gap and enhance learning
achievementin teacher professional contexts
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟrง พูด อ;าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ0ต;าง ๆ โดยเนนการฟrง พูด เพื่อการสื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with
an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122 การอ$านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ;านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝpกอ;านและเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม$า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คํ าศั พ ท0 ระบบเสี ย ง และระบบไวยากรณ0 ภ าษาพม; าเบื้ องตนที่ ใชในชี วิต ประจํ า วัน โดย ฝp ก
การฟrงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม;า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝpก
การฟrง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and
cultural context
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ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดย ฝpกฟrงและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural
context
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุbน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาญี่ปุ•นเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝpกฟrงและพูด
ในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ•น
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝpกการฟrง
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural
context
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรู และทั ก ษะการใชภาษามลายู เพื่ อ การสื่ อ สารเบื้ อ งตน การเรี ย นรู ประเพณี ศิ ล ปะ
โลกทัศน0 วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรูพื้ น ฐานและดั ช นี ชี้ วัด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดานร;า งกาย จิ ตใจ เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส;งผลต;อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
0000162 สิ่งแวดล+อมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปr ญ หา ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดลอม นิ เ วศวิ ท ยา และ
ภั ย พิ บั ติ จิ ต สํ านึ กและจริย ธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุ กต0 ความรูและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปrญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as
well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and
information technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative
solutions of the problems
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิรัฐศาสตร0 ชาติพันธุ0สัมพันธ0 ความเป]นมา อัตลักษณ0ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ0กับโลกภายนอก สถานการณ0
ปrจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and cultural
heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the outside
world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห0หลักปรัชญาและศาสนาต;าง ๆ เพื่อเป]นแนวทางในการพั ฒนาตนเองและสังคมดวย
การเรียนรูเขาใจมีความคิดเป]นเหตุเป]นผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑ0ตัดสินทางจริยธรรม คําสอน
สําคัญทางศาสนา มนุษย0กับโลก มนุษย0กับมนุษย0และคุณค;าต;าง ๆ ในชีวิตมนุษย0
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the
world, relationship between man and man including the values in human life
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ชมศิลป• ดูหนัง ฟ`งเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลปŽ ดนตรี และภาพยนตร0อย;างรูเท;าทัน ตระหนักใน
คุณค;า สามารถวิเคราะห0 วิจารณ0ในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies. Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making
critics as quality consumers or advocates
0000166 ไฟฟ•ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใชไฟฟbาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟbาในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟbาต;อ
สิ่งแวดลอม โครงสรางค;าไฟฟbา รูปแบบการผลิตไฟฟbา และการคํานวณค;าไฟฟbาในบานเรือน การประหยัด
ไฟฟbาในระบบแสงสว;าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟbาชนิดต;าง ๆ ความปลอดภัยของการใชไฟฟbาใน
ชีวิตประจําวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure;
forms of electricity generation and calculation of the electrical power for household usage;
electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds
including safety of using electricity in daily life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุ ณ ค; า ทางโภชนาการ ความตองการอาหารของร; า งกาย คุ ณ ภาพชี วิ ต กั บ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต;อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิต
และบรรจุภั ณฑ0 สํ าหรับอาหารเพื่ อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุ มครอง
ผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑ0อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปrจจุบัน
Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty,
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, food
laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health and
beauty
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การอ$านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝpกอ;านจากบทความ บทประพันธ0 นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ0และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
ต;า ง ๆ ตามความสนใจ แลวนํ าเสนอขอสรุปใจความสํ าคั ญ จากสิ่ งที่ อ;า น และนํ าความรู มาประยุ กต0 ใชใน
ชีวิตประจําวันได
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media
and electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions
from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in
everyday life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพัน ธ0ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล; น กี ฬ าหรื อ ออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ สมรรถภาพและนั น ทนาการ การสรางเสริ ม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝpกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป]นผูมีสุขภาพดี
และบุ ค ลิ ก ที่ ดี มี น้ํ า ใจนั ก กี ฬ า เคารพและปฎิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ กติ ก า มารยาทของผู เล; น ผู ดู นํ าไป
ประยุกต0ใชกับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test.
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great
personalities. Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players applied to
the rules of society.
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู+
3(2-2-5)
Learning Digital Ways
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป]นพลเมืองดิจิทัล การรูเท;าทันสื่อ ความสามารถสําหรับการรู
ดิจิทัล การละเมิดสิทธิ์และการลอกเลียนผลงานดิจิทัล กระบวนการในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัล
การสื บ คน ใชและจั ด เก็ บ ขอมู ล ดิ จิ ทั ล การประเมิ น สารสนเทศที่ เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู และมี ทั กษะใน
การสืบคน ใชประเมินและผลิตสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัลที่จําเป]นสําหรับการเรียนรู
Concepts of digital citizenship features; media literacy; ability for digital literacy
Infringement and copying of digital works; process for developing digital learning support;
searching; using and storing digital data assessment of information suitable for learning and
using searching skills evaluating and producing digital learning necessary for learning
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สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู;ร;วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย;างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต ทักษะภาวะผูนํา
ความคิดเชิงสรางสรรค0 ความเป]นผูประกอบการ การประยุกต0และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษ0เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global
way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and
sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative
thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a global society. Case studies of
the community economy using social critique positively
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วั ฒ นธรรมภาคใต ประวั ติ ศ าสตร0 โบราณคดี วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี พิ ธี ก รรม
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล;นพื้นบาน ภูมิปrญญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรค0ในภาคใต และความสัมพันธ0
ทางวั ฒ นธรรมภาคใตกั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยศึ กษาจากพิ พิธ ภั ณ ฑ0 คติ ช นวิท ยา สถาบั น ทั กษิ ณ คดี ศึกษา
วิทยาลัยภูมิปrญญาชุมชน และแหล;งเรียนรูในทองถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the
South and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by
the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom
and local learning resources
0000263 วิถีชุมชนท+องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรูเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนทองถิ่นภาคใต กลไกการปรับตัวที่
สอดคลองกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
การประยุกต0 ใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งที่ สอดคลองกับ บริบทจําเพาะของแต; ละชุมชนที่นํ าไปสู;
การพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community in
the South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological,
economic, social and cultural dimensions of the community. The application of the
sufficient economy consistent with the specific context of each community which leads to
sustainable development
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เศรษฐศาสตรและการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิ จ เศรษฐศาสตร0ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต เศรษฐกิ จพอเพี ยง การจั ด การความเสี่ ย ง
การจั ด การเวลา การเงิน และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ค รัว เรื อน การจั ด การบุ คลิ กภาพ การจั ด การ
ความหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk
management, time management, finance and savings, investment, household accounting,
personality management, diversity management, application of information technology,
ethics and social responsibility
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความมั่ น คงทางอาหารและพลั ง งาน ในระดั บ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน
ความสัมพันธ0ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และ
พลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป]นอาหารและพลังงาน
รายไดหลัก ลดรายจ;าย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household level,
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life,
food production system and alternative energy, safety food production, management of
agricultural products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement
income, recreation and social activities
0000266 เศรษฐกิจสร+างสรรค
2(2-0-4)
Creative Economy
บู รณาการแนวความคิ ด สรางสรรค0 กับ การเพิ่ มมู ล ค; าและคุ ณ ค; าโดยเป] น พื้ น ฐานการคิ ด ที่ จ ะ
สามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค0
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring
about creative businesses
0000267 ทัศนศิลป•และสังคีตวิจักษ
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้ งในความงามและคุ ณค; าของทั ศนศิล ปŽกับดนตรีที่สามารถนํ าไปใชประโยชน0 เพื่ อ
การออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can
be used to design and improve the quality of life
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การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิ วั ฒ นาการระบอบการเมื อ งของไทยตั้ ง แต; อ ดี ต จนถึ งปr จ จุ บั น กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค0กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน ปrญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมือง
ของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process,
constitution, political parties and elections. Political role of government, business and public
sector organizations. Major problems of political and public administration, as well as the
political reform in Thailand
0000271 การศึกษาเพื่อสร+างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป]นพลเมือง สิทธิและหนาที่ของพลเมือง ภาวะ
ผูนํ าเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง การเรียนรู เพื่ อความเป] น พลเมื อง การมี ส;วนร;วมในกิ จกรรมการปกครองอย;า ง
สัน ติวิธี คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล จิตอาสาและจิตสาธารณะ และการศึกษาเพื่ อการสราง
ความเป]นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
Concepts, principles and knowledge about citizenship; rights and duties of
citizens; transformation leadership, citizenship learning; participation in government activities
peacefully; moral, ethical, sense of maintaining good governance and anti-corruption;
volunteer spirit and public mind; and education for creating citizenship of the nation and
the global society
หมวดวิชาเฉพาะด+าน วิชาชีพครู
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 วิเคราะห0ความรู ทฤษฎี แสวงหา
ความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับ ผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะใน
การใชภาษาและการสื่อสารระหว;างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การทํางานเป]นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร;ว มกั บ ผู ปกครองและชุ ม ชนอย; า งสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยี เป] น เครื่ องมื อในการสื บ คน จั ด เก็ บ และ
ปฏิบัติงาน มีความเชื่อ ค;านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ประพฤติตนเป]นแบบอย;างที่
ดี สรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
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Practice teacher task in school for 4 weeks; analyze knowledge, theories; seek
for knowledge and deal with knowledge related to teacher task reflecting knowledge
involved with learners, teachers and schools; have language skills and interpersonal
communication, rapport building, team-working, creatively exchanging knowledge with
guardians and community; using technology as tools for searching, collecting and practicing;
hold belief, values of morality and ethics, disciplines, responsibility; behave as good models;
summarize and write a practicum report
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง ผูเรียน และชุมชน สามารถ
ใหเหตุผลและแกไขปrญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป]นครู เป]น
ผูนํ าการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต;างทางสังคมและวัฒ นธรรม ประยุกต0ใช
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการจั ด การศึ ก ษา ตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหนาที่ ค วามเป] น พลเมื อ งและ
การส;งเสริมความเป]นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝ•เรียนรู
Teachers as developers who have moral and ethics, skills for self-development,
learners and community; be able to give reasons in solving ethical problems; have in accord
with a code of ethics; spirituality as a teacher; transformational leadership and lifelong
learning based on the social and cultural differences; application of sufficiency economy
philosophy in educational management; be aware of the rights and obligations of citizenship
and promote strong citizenship and learning engagement
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒ นธรรมการใชภาษา ภาษาเพื่ อ
การสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการเรียนรูการพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรูและพัฒ นาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย;างเท;าทั น
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
Concepts; theories; principle use of Thai language, English language; Cultural use
of language; language for communication for teachers related to verbal and non-verbal
language; language integration; media and digital technology for learning management and
development of innovative learning including development of professional teaching in
various contexts keeping up with changes of social and world context
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0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป]นผูช;วยครูในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 ช;วยปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่
ครู ดู แลช; ว ยเหลื อ ผู เรี ย นดวยความรั ก เมตตา กรุ ณ า เอื้ อ อาทร รู จั ก ผู เรี ย นเป] น รายบุ ค คลและยอมรั บ
ความแตกต;างของผูเรียน ร;วมวิเคราะห0แกปrญหาพัฒนาผูเรียนเป]นรายบุคคลกับเครือข;ายผูปกครองและชุมชน
และรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพผูเรียนไดอย;างเป]นระบบมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว;าง
บุคคล การสรางสั มพั น ธภาพการจัด การอารมณ0 ของตนเองและเขาใจอารมณ0 ของผูอื่ น การทํ างานเป] น ที ม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0
Practice as a teacher assistant in school for 4 weeks; assist teaching and teacher task;
look after learners with love, kindness and concern; get to know an individual learner and accept
learners’ differences; mutually analyze, solve problems, individually develop learners with guardian
network and community and systematically report development of learners’ quality; have language
skill and interpersonal communication, rapport building, dealing with own emotions and
understanding others, team-working and creatively exchanging knowledge with other people
*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201การปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ โดยผ;าน
ความเห็นชอบการเทียบ โอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค0กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
0308201 การปฏิบัติการสอนในต$างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป]นผูช;วยครูในสถานศึกษาในต;างประเทศเป]นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช;วยสอน
หรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรมร;วมวิเคราะห0ปrญหาและดูแลช;วยเหลือผูเรียนร;วมกับครูพี่
เลี้ยงเครือข;ายผูปกครองและชุมชน ฝpกการใชทักษะภาษาต;างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว;างบุคคล การสราง
สัมพันธภาพการทํางานเป]นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นในบริบทขามวัฒนธรรมอย;างสรางสรรค0
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผลอย;างเป]นระบบ
Practice being a teacher assistant in school in a foreign country for 4 weeks; practice
teaching and doing teacher task in cross-cultural context collaborating with problems and assisting
learners with a teacher mentor, guardian and community network ; practice using foreign language
skills in interpersonal communication; creating relationships; team working; learning exchange with
other people in cross-culture creatively; learning exchange teacher task; systematically present and
report
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0308210 ภูมิป`ญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสํ าคั ญ กระบวนทั ศน0 ของภู มิปr ญ ญาไทยและภู มิปr ญ ญาทองถิ่ น วิ เคราะห0
ความเชื่อมโยงระหว;างการศึกษากับภูมิปrญญา การใชการศึกษาเพื่อเป]นแนวทางในการถ;ายทอด และอนุรักษ0
ภู มิ ปr ญ ญา การบู ร ณาการภู มิ ปr ญ ญากั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพึ่ งตนเอง ฝp ก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการภู มิ ปr ญ ญากั บ
การศึกษา
Meaning, importance and scope of the paradigm of Thai wisdom and local
knowledge to analyze the relation between education and the wisdom; use of education as
a way to convey Thai wisdom and conservation; wisdom integration in education with selfreliance education, practice integrating wisdom with education
0308211 ความเปDนมนุษยและการเรียนรู+สําหรับครู
2(1-2-3)
Humanity and Learning for Teachers
ความเป] น มนุ ษ ย0 ที่ ส มบู ร ณ0 ธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู การจู ง ใจ และพฤติ ก รรมมนุ ษ ย0
กระบวนการจิตตปrญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความเป]นมนุษย0 สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค0รวม การปรับตัวสู;สังคมสมัยใหม;เพื่อรู
เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป]นผูใฝ•เรียนรูตลอดชีวิต
Being complete human ; nature of learning, motivation and human behavior;
contemplative educational processes; moral and ethic in being human; well-spoken
dialogue; mind developing for life quality; transformative learning; holistic thinking; selfadaptation to modern society to understand how to develop the learners in a variety of
contexts; inspire learners to learn and engage in lifelong learning
0308212 ความรัก ความหวัง และความสุขในความเปDนครู
2(1-2-3)
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความรั ก ความหวั ง และความสุ ข จิ ต วิ ญ ญาณความเป] น ครู
ความกาวหนาความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่แทจริงของครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก
ความหวัง และความสุขในตนเองและผูอื่น
Concepts and theories about love, hope and happiness, spirituality as a teacher;
progress and success in life and profession; true happiness of teachers; developing and
enhancing happiness, hope and happiness for self and other people
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0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Communication and Personality Development
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ด านการสื่ อ สารและบุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพกั บ
การสื่ อสารตามแนวทางวั จนปฏิ บั ติ ศาสตร0 วั จนกรรมความสุ ภ าพ การวิเคราะห0 บ ทสนทนา โครงสราง
บทสนทนา มารยาทสังคม การแต;งหนาและเครื่องแต;งกายมารยาทในการสื่อสารสังคม การใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารองค0กร การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
Concepts, principles and theories of communication and personality;
personality development through pragmatics; politeness; speech acts, conversation
analysis, conversational structure; etiquette; makeup and costume in social
communication; using language for organization communication; communication for
relationship in teacher professional contexts
0308214 สภาวการณสังคมไทยในบริบทโลก
2(1-2-3)
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการสั งคมไทยพื้ น ฐาน ความสั ม พั น ธ0 และ
ผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต;อวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ตองปรับตัวต;อการเปลี่ยนแปลง ให
ทั น ต; อ กระแสโลกยุ ค ปr จ จุ บั น ทั้ ง ดานวั ฒ นธรรม สั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งการปกครอง
แนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่ อการดํารงอยู;อย;างมีจิตสํานึกแห; งความเป]นไทย
รวมทั้ งเสนอแนวทางเลื อ กในการพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครูแ ละผู ประกอบวิ ช าชี พทาง
การศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Concepts; principles; theories of fundamental Thai social evolution;
relationship and impacts from global society influencing on Thai culture and society
adapting with change to keep up with current world in terms of culture, society,
economics and politics; guidelines of King’s ideas according to philosophy of sustainable
economy for Thai people to live with realization including suggest alternations for
educational development related to teaching profession and those who have career path
in education; presenting academic work in various patterns
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มคอ.2 ปริญญาตรี

0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห0 ห ลั ก สู ต ร
การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช
การประเมิ น และปรั บ ปรุงหลั กสู ต รเพื่ อพั ฒ นาผู เรี ย น และฝp กจั ด ทํ าหลั กสู ต รสถานศึ กษาตามหลั กสู ต ร
แกนกลาง แนวคิด ทฤษฏี การจัด การเรียนรู องค0 ป ระกอบการจัด การเรียนรู การจัด การเรียนรูที่ เนน
ผูเรียนเป]นสําคัญ การจัดการเรียนรูเชิงรุก การบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค0
ความรูเกี่ ยวกับ ชุมชน เพื่อจัดการเรีย นรูในบริบ ทที่ ห ลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจั ด
การเรียนรู และฝpกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
Philosophy, concepts, theories of curriculum and curriculum development;
curriculum analysis; curriculum design and curriculum innovation to respond learner
diversity; curriculum application, assessment and improvement to develop learner ;
practice doing school curriculum according to core curriculum, concepts, theories; learning
management, focusing on learner-center, active learning; integration of philosophical
concepts of sufficient economy and community knowledge to manage learning in
diversified context; design and plan learning; practice learning management
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและการเรียนรู จิตวิทยาใน
การจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการให
คําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่อรู เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางและยอมรับใน
ความแตกต;างระหว;างบุคคล กลุ;ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป]น
ผูใฝ•เรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป]นบุคคลแห;งการเรียนรูตลอดชีวิต
Basic concepts and theories in Psychology; development of school age children;
brain and learning; psychology of classroom management for normal children and special need
children classes; case study; processes and counseling techniques in school to know,
understand, adjust and develop learners in various contexts; create and accept differences
between individuals, group and society on educational equality; inspire learners with
earnestly all time and create innovation to be a person of life-long learning
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มคอ.2 ปริญญาตรี

0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะชีวิตและปrญหาเรื่องเพศใน
ปrจจุบัน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 จิตวิทยาพัฒ นาการและจิตวิทยาวัยรุ;น การคุมกําเนิ ด
โรคติ ด ต; อ ทางเพศสั ม พั น ธุ0 อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ0 วั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศ กฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ
การล;วงละเมิดทางเพศ
Fundamental knowledge regarding sex education; attitude of sex education; sex
problem in current issues; anatomy and reproductive system; teenage and development
psychology; contraception; sexual transmitted disease; reproductive health; Thai culture
with sex and sexual harassment law
0308234 การส$งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Health Promotion in School
แนวคิด หลักการ การส;งเสริมสุขภาพองค0รวมในสถานศึกษา ฝpกปฏิบัติการจัดบริการ สุขภาพ
การบริหารจัดการกิจกรรมส;งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา และการสรางความสัมพันธ0ระหว;างสถานศึกษากับ
ผูปกครอง และชุมชน
Concepts and principles of holistic health promotion in school including
practicing managing, health service and health promotion administration and creating
relations among school, parents and community
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
2(1-2-3)
Exercise and Recreation for Teacher
หลักการแนวคิด ความสําคั ญ ความสัมพั นธ0ของสุขภาพ การออกกํ าลั งกายและนัน ทนาการ
การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย ฝpกปฏิบัติการออกกําลังกาย
และนันทนาการตามความสนใจ เพื่อประยุกต0ใชในสังคม
Principle concepts, importance and relationship of health physical fitness
exercise and recreation; enhancing physical fitness test and good attitudes in exercise;
including enhancing exercise practicing and recreation based on individual interest for
applying in society
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มคอ.2 ปริญญาตรี

0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม; การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน
และการจั ด การเรี ยนรู การประยุ กต0 ห ลั กการประเมิ น มาใชในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา แนวคิ ด และ
หลั กการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ยวของกั บการประเมิ นและประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดแผนพัฒนาและโครงการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา การนําผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
Concepts, principles, methods of measurement and evaluation of learning;
designing of learning measurement and evaluation tools; guidelines for measuring and
evaluating in new paradigm; using of learning measurement and evaluation results for
learner development and learning management; application of assessment principles in
educational quality assurance; concepts and principles of educational quality assurance;
laws and guidelines related to assessment and quality assurance of basic education level;
development of plan and project for educational quality assurance; applying the evaluation
results and educational quality assurance results to improve the quality of educational
management
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู+หนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แนวคิ ด ประเด็ น ร; ว มสมั ย และแนวโนมดานการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธี
การสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ การพัฒนากลไกการรูหนังสือ การเสริมทักษะการรูหนังสือ กรณีศึกษา
การรูหนังสือกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร;องทางการใชภาษา ผูเรียนกลุ;มชาติพันธุ0 ผูเรียน
ที่ขาดโอกาสและอยู;ในพื้นที่ห;างไกล การออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางการรูหนังสือใน
บริบทโรงเรียนและชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท;าเทียม ขจัดปrญหาความเหลื่อมล้ําทาง
การศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Concepts, principles, theories, current trends of Thai language teaching and
literacy through educational linguistics; types of literacy, Thai language teaching approach
for literacy, literacy system development; literacy enhancement; case study of literacy
and learning management in language disability learners, ethnics learners, remote area
learners, designed practicum of Thai language teaching through literacy approach in
school and community contexts for education equality; avoid education gap and enhance
learning achievement
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มคอ.2 ปริญญาตรี

0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป•สําหรับครู
2(1-2-3)
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŽใน
สถานศึกษา การจั ด การเรีย นรูดานศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ลปŽ เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพ ความสามารถพิ เศษของ
นักเรียน กรณีศึกษาการปฏิบัติงานครูในกลุ;มสาระวิชาเฉพาะดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŽ ในสถานศึกษา
บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต;างหลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ฝpกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู
ดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŽ
Concepts, importance, understanding of fundamental knowledge related to arts,
music and dance for teachers in school; learning management of arts, music and dance for
developing competency, students' talents; analyze a case study of teacher task in specific
subjects of arts, music and dance in school, community, social and various cultural
contexts; learning exchange, practice, and design of arts, music and dance
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร+างสรรคสําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development for Teachers
แนวคิดทฤษฏี ที่เกี่ยวของกับศิลปะเพื่ อพัฒ นาความคิดสรางสรรค0 รูป แบบงานของศิลป_นที่ มี
ความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม; การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน และฝpกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0
Concepts and theories of creative development; types of new creative artists;
learning management atmosphere for creative development; practice art learning activities
for creative development
0308262 สุขภาพองครวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปrจจุบัน ปrจจัยที่มีผลกระทบต;อ
สุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม
และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปrญญา เพื่อส;งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครู
Analysis of quality of teacher life in the current environment and society;
factors affecting health; safety and quality of life; health behavior and holistic health
care; activities and promotion of learning about physical, mental, social and intellectual
health to improve quality of teacher life
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มคอ.2 ปริญญาตรี

0308270 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในวิทยาศาสตรระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Science Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิดวิทยาศาสตร0ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจวิ ท ยาศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการ เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0
กระบวนการในการพัฒ นาการเรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติ
การสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
Meanings understanding of science learning; of students’ science learning and
thinking; kind of science understanding; assessment for science learning; process of
development on students’ science learning; design lesson plans; teaching practicum in
science classroom
0308271 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Mathematics Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร0และการคิดคณิตศาสตร0ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจคณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0
กระบวนการในการพัฒ นาการเรียนรูคณิ ตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติ
การสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
Meanings understanding of mathematics learning; understanding of students’
mathematical learning and thinking; kind of mathematical understanding; assessment for
mathematics learning; process of development on students’ mathematical learning; design
lesson plan; teaching practicum in mathematics classroom
0308280 สิทธิและการคุ+มครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Young Children’s Rights and Protection
สิทธิเด็กปฐมวัย การละเมิดสิทธิเด็กปฐมวัย กฎหมายว;าดวยการคุมครองสิทธิเด็กปฐมวัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา องค0การ หน;วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิเด็ก
ปฐมวัย และฝpกวิเคราะห0กรณีตัวอย;าง
Young children’ right, violation, law of young children’ right protection and
related laws; roles of family, institutions, organizations and communities in young children’
rights; practice analyzing case studies
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0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอนโดยนําความรูมาใชวางแผน
ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปrญหาหรือ
พั ฒ นาผู เรี ย น ใชภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารอย; า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ งานและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร; ว มกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย;างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย;างนอย 2 ระดับ หรือ 2 ระดับชั้นและ
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรีย นมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัด และประเมิน ผลเพื่อพั ฒ นาผูเรีย น
บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
Practice teaching in school for 4 weeks; use learned knowledge to plan, design
course curriculum, learning activities, evaluation; produce innovative media to solve
learners’ problems or develop them; effectively use language for communication; creatively
work and exchange knowledge with guardians and community; teach at least 2 levels in the
real situation; build learning atmosphere to make learners happy in learning; use evaluation
and assessment to develop learners; keep records and report teaching practicum including
transcribe lesson study for exchanging
0308301 ประสบการณวิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู+ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิ เคราะห0 กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ในต; า งประเทศ บทบาทครู กั บ การจั ด
การศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตในต;างประเทศ ปฏิบัติการศึกษา
ชุ ม ชนการเรี ย นรู ที่ ส นใจ ฝp ก ประสบการณ0 วิ ช าชี พ ครูเพื่ อสรางความสั มพั น ธ0 และความร; ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
บูรณาการความรูทางวิชาการเพื่ อพัฒ นาผูเรียนและสังคม การศึกษาชุมชนบนฐานวัฒ นธรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ0วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตในต;างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ0วิชาชีพ
ครูอย;างเป]นระบบ
Analyzing a case study of lifelong learning community in a foreign country,
teacher roles with education management and self-study to enhance lifelong learning in a
foreign country; practice studying interesting learning community; practice teaching
professional experience to create relations and collaboration with community; integrate
academic knowledge to develop learners and social community study, cultural-based
community; exchange learning and teaching professional experience in lifelong learning in a
foreign country; systematically report reflection of teaching profession experience
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0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู+
2(1-2-3)
Ways of Teachers on the Professional Learning Community
วิ ถีค รู ผู สรางเครื อข; า ยความร; ว มมื อ กั บ ผู ปกครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาผู เรี ย น มี ทั ก ษะ
การเป] น นั กปฏิ บั ติ ผู สะทอนคิด เรีย นรูกั น และกัน กั บ เพื่ อนครู สั งคมชุ มชน สามารถจัด การเรีย นรูเกี่ ย วกั บ
วิ ธี ก ารใชชี วิ ต ร; ว มกั บ คนอื่ น ๆและสรางแรงบั น ดาลใจในการเรี ย นรู ใหกั บ ผู เรี ย นเป] น ครู ผู นํ าในการสราง
นวัตกรรมการจัดการศึกษาร;วมกับผูปกครองสามารถพัฒ นากิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําทฤษฏีไปปฏิบัติจริง
สนับสนุนการสรางชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับสังคมชุมชนและความแตกต;างทางวัฒนธรรม มีส;วนร;วมในการปฏิรูป
ชั้นเรียนและโรงเรียนใหเป]นพื้นที่แห;งการเรียนรู
Way of teachers who create a network of cooperation with parents and
communities to develop learners. Skilled teacherasa practitioner who reflects and learns
each other with friends, teachers and the people in society, able to learn about how to live
with others and inspire students to learn. Teachers are the leader in creating educational
innovation with parents, develop learning activities in order to bring the theory into practice,
supporting the creation of classroom that are linked to the society and the community and
cultural differences, participate in reforming the classroom and the school as a learning area
0308311 สังคมแห$งการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Learning in a Learning Society
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนทัศน0สังคมแห;งการเรียนรู นโยบายส;งเสริมการพัฒนา
สังคมแห;งการเรียนรู ความสําคัญของสังคมแห;งการเรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย0แบบองค0รวมโดยผสาน
การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝpกปฏิบัติเพื่อสรางสังคมแห;ง
การเรียนรูตลอดชีวิตอย;างยั่งยืน
Concepts of lifelong learning; learning society paradigm; encouraging policies of
learning society development; importance of learning society; holistic human development
process by coorperating with the management of formal education, non-formal education,
and informal education by practicion building a sustainable lifelong learning society
0308312 นวัตกรรมครูกล+าสอน
3(2-2-5)
Innovations of Teachers Bravely Teaching
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป การศึ ก ษา การสรางสรรค0
อัตลักษณ0ครูผูใฝ•เรียนรูตลอดชีวิต ผูมีความคิดริเริ่ม ผูสรางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่สามารถทํางาน
ร;วมกับคนอื่น การประยุกต0จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู;การสอนและส;งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีส;วนร;วม
ในการสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ;านการอภิปราย การตั้งคําถาม การเรียนรูเป]นกลุ;ม การเรียนรูจาก
ปrญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และฝpกปฏิบัติโดยเคารพสิทธิทางปrญญา
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Conceptsof innovations of teachers bravely teaching; teachers as inspiration and
teachers as educational reformers; creation of teacher identity as lifelong learners; creative
thinkers, creators of making change in education by being able to work with other people;
applying teacher professional ethics to teachingand enhancing learners’ learning;
contributing to create innovations of teachers bravely teaching through discussion, posing
questions; learning in groups, from problems, and analytical writing and; practicing with
respecting the rights of intellectual wisdom
0308313 ก+าวหน+ากับศาสตรพระราชา
2(1-2-3)
Progress with King’ Philosophy
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร0พระราชาในประวัติศาสตร0กับการพัฒนาชาติไทย
ศาสตร0พระราชาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จประปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
การนําแนวพระราชดําริ พระราชปณิ ธานมาประยุกต0ใชในการพัฒนาการศึกษารวมทั้งสังคมอย;างยั่งยืนใน
บริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่
หลากหลาย
Concepts; principles and theories of King’s philosophy in history with Thai
national development; King’s philosophy followed King Rama the IX’s ideas; using King’s
ideas and intention to apply with educational development including sustainable society in
teaching professional contexts and those who have career path related with education;
presenting academic work in various patterns
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ
2(1-2-3)
Development of Thai Critical Society
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของพั ฒ นาการดาน
ประวัติศาสตร0ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒ นาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา
ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต; ล ะยุ คสมั ย ตลอดจนแนวการพั ฒ นาบนวิถีชี วิต ของตนเองที่ เกี่ ยวของกั บ
วิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Concepts; principles and theories of definitions and importance of historical
development in Thailand; development of politics and government; Development of
economics; religious beliefs; language; tradition in Thai society in each era including
development of ways of life related to teaching profession and those who have career path
in education; presenting academic in various patterns
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0308320 สัทศาสตรปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว$า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิดเสียง ระบบสัญลักษณ0สากล
เนนหนาที่สัญ ลักษณ0ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน;งและลักษณะของการเปล;ง
หน;วยเสียงภาษาไทย สัทลักษณ0ในการถ;ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการออก
เสียงตามลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป]นปrญหาสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษามลายูเป]น
ภาษาแม;ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว;า การนําหลักสัทศาสตร0ปฏิบัติไปประยุกต0ใช
เพื่อพัฒนาสามัตถิยะทางภาษาและประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
Speech organs, articulatory phonetics, acoustic phonetics, speech production,
transcription of sounds from languages into phonetic alphabets; Phonological theories and
methodologies for analyzing the sound system of language, practice analyzing phonology
by employing data from different languages focus on informants who use Southern Thai
dialect and Bahasa Melayu dialect through practical phonetics for better pronunciation;
use practical phonetics for linguistics competence in communication context in teacher
professional contexts
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตรกับการสื่อสารทางภาษา
2(1-2-3)
Pragmatics and Language Communication
แนวคิดสําคัญ ของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทภาษาและวัฒ นธรรม
ความสํ า คั ญ ของบริ บ ทต; อ การติ ด ต; อ สื่ อ สาร วั จ นกรรม โครงสรางบทสนทนา การวิ เคราะห0 บ ทสนทนา
ความสั ม พั น ธ0 ร ะหว; า งความหมายและวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 ความสั ม พั น ธ0 ร ะหว; า งวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 กั บ
โครงสรางสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพในบริบทที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Basic concepts of pragmatics, pragmatics, of socio cultural context in communi
cation, importance of communication contexts, conversational structure, conversation
analysis, politeness, relationship between meaning and pragmatics, relationship between
pragmatics and discourse structure; pragmatics in teacher professional contexts for
relationship creation in teacher professional contexts
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0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข+าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ า คั ญ บริ บ ทการใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมเพื่ อ สราง
ความสัมพัน ธ0ในชุมชน ในการยอมรับความแตกต;างทางวัฒ นธรรม รูป แบบกิจกรรมทางภาษา ออกแบบ
กิจกรรมและฝpกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต;างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค;าตนเอง และผูอื่นในการอยู;ร;วมกันบนพื้นฐานความแตกต;าง
ทางวัฒนธรรม
Definitions; Importance; contexts of using English in multicultural society to
build relationship in community to accept the cultural differences; patterns of language
activities; design activities and practice using English in multicultural society to create
relationship for self-development and learners can see their own values and others to live
together with the foundation of different culture
0308323 สื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อสิ่ งพิ มพ0 และสิ่ งพิ มพ0 อิเล็ กทรอนิ กส0เพื่ อการศึกษา
โปรแกรมสําเร็จ รูป เครื่องมือ วัสดุ การผลิต สื่อสิ่งพิ มพ0 หลักการออกแบบการผลิตสื่ อสิ่งพิ มพ0 และสิ่ งพิ มพ0
อิเล็กทรอนิกส0สําหรับการศึกษา
Meanings, categories and roles of printed media and electronic printed media for
education, software, tools, materials of printed media, principles of closuring printed media,
practice in designing, producing printed media and electronic printed media for education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
ความคิดรวบยอดและแหล;งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป]น
วิธีการและระบบที่ใชในการแกปrญหา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปrญหา
หรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
Concepts and knowledge resources involved in education innovation; analyze
the active innovations that are methods and systems used for solving problems and
improving in education quality, including designing Innovation to solve problems and
improve education quality
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0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาเฉพาะหลักการจัดการเรียนรูและประเมินผลวิชา
เฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ
ออกแบบแผนการจัด การเรีย นรู ฝpกปฏิ บั ติการสอนวิช าเฉพาะในชั้ น เรียนและ การสรางชุ มชนการเรีย นรู
วิชาชีพสําหรับครูวิชาเฉพาะ
Curriculum and content analysis of specific subject; principle and assessment of
specific subject; integration of pedagogy content knowledge and technology; competency
development of teaching specific subject; designing lesson plan; practice teaching specific
subject in classroom and creating professional learning community for specific subject
teacher
0308331 การจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของการคิดสําหรับคนในศตวรรษ
ที่ 21 กระบวนการทางปrญญา ความสัมพันธ0ระหว;างการคิดและปrญญา บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห0 ปr ญ หาการพั ฒ นาการคิ ด รู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด
การบู รณาการการคิ ด กับ รายวิช าและกิจ กรรมนอกชั้ น เรียน การประเมิ น การคิ ด การวิเคราะห0 ส มรรถนะ
การคิด การออกแบบ เขียนแผนและประเมินการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด ปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิดในสถานศึกษา
Meanings, categories and components of thinking; importance of thinking for 21st
century; intellectual process; relations between thinking and intellectural; teacher roles in
learning management for thinking development; analyzing problems of thinking
development; patterns and learning strategies for thinking development; integration of
thinking with course and outside classroom activities; thinking assessement; thinking
competent analysis; design, writing plans and assessing learning management to develop
thinking abilty; practice learning management for thinking development in school
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0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัย
ทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒ นาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0
ปrญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส;งเสริมทักษะการเรียนรู
และการพั ฒ นาความเป] น นวั ต กรของผู เรี ย น การดํ า เนิ น งานวิ จั ย เพื่ อ แกปr ญ หา และพั ฒ นาการเรี ย นรู
การวิ เคราะห0 ขอมู ล และการสรุป ผลการวิ จัย การนํ า ผลการวิ จัย ไปใชปรับ ปรุงผู เรี ย นและคุ ณ ภาพการจั ด
การเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร;
Meanings, theories, and research principles for learning development; research
methodology for learning development and educational research; teacher role as a
classroom researcher and professional learning community development; problems analysis
from classroom phenomenon; design the research; learning skills enhancement innovative
development as an innovator; research doing for problem solution and learning
development; data analysis and research conclusion; research result using to improve
learners and learning quality management; research report writing and publishing
0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
2(1-2-3)
Project Design and Evaluation
แนวคิ ด หลั กการเกี่ ยวกั บโครงการและการเขี ยนโครงการ ทฤษฎี และรูป แบบการประเมิ น
โครงการ วิเคราะห0โครงการและออกแบบประเมินโครงการ เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสราง
เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห0สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
Concepts; principles projects and projects writing; theories and formats of
Project evaluation, project analyzing and design; proposal of project evaluation; tool
constructs data collection; analysis of results, and report project evaluate written
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู+
2(1-2-3)
Assessment for Learning
แนวคิด หลักการ เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูยุคดิจิทัล วิธีการสรางและใช
เครื่องมือการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิเคราะห0ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
Concepts, principles, and techniques of assessment for learning in digital ages;
constructing and using assessment for learning tools and techniques; analyzing learner
information; innovation, and technology assessment for learning in the classroom; analyzing
and writing a report from assessment and reflection
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0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม;และภาษาที่สอง แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาที่สอง
แนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส;งเสริมศักยภาพทางภาษา การนําภาษาศาสตร0การศึกษามาใชในการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป]น
ภาษาที่สองเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความแตกต;างกัน และส;งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
การประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง กรณีศึกษาการสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่สอง การออกแบบและฝpกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู มุ;งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา
ที่สองเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท;าเทียม และขจัดปrญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบริบทโรงเรียนและชุมชนเป]นฐาน
Concepts and theories on Mother Tongue and second language; second language
teaching as a Second Language for enhancing linguistic competence; use educational linguistics
for teaching Thai language as a second language for different student needs serve and life-long
education enhancement; Thai language skills evaluation, case study of language teaching and
Thai language teaching as a second language; designed practicum of Thai language teaching and
practice learning management focus on Thai language teaching as a Second language for
education equality; avoid education gap and enhance learning achievement
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตรการศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร0 กับการศึกษา การประยุกต0ความรูภาษาศาสตร0ภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาและจัด การศึกษาเพื่ อการรูหนังสือ การสอนภาษาไทยในบริบททางสั งคมวัฒ นธรรมที่
แตกต; างกั น การเชื่ อมโยงไทยในฐานะภาษาถิ่น ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ นโยบายภาษาไทยและ
การวางแผนทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาของกลุ;มชาติพันธุ0ในประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรม และสิทธิทางภาษาการออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร0
การศึ ก ษาในบริ บ ทโรงเรี ย นและชุ ม ชนเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ เสมอภาคและเท; า เที ย ม และขจั ด ปr ญ หา
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Linguistic theories and education; applications of Thai language linguistic
knowledge for language development; education management for literacy; teaching language
in different sociocultural contexts; relationship of Thai Language as dialect, official language and
national languages, education policy and Thai language planning with an emphasis in Thailand;
preservation of language and cultural diversity and language rights, designed practicum of Thai
Language teaching through educational linguistics in school and community contexts for
education equality; avoid education gap and enhance learning achievement
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0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช+ชุมชนเปDนฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบและกระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่
เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เทคนิคและวิธีสอนสังคมศึกษากลยุทธ0ในการจัดการเรียนรูสังคม
ศึกษาโดยใชชุมชนเป]นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย;างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห0 การคิดแกปrญหา
และการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษาโดยใชแหล;งเรียนรูในชุมชนและการฝpกปฏิบัติ
Concepts, principles and theories of definitions, patterns and process of
teaching social studies related to school and community contexts; techniques and social
studies teaching methodology; strategies of social studies learning management using
community base to develop skills of critical thinking , analytical thinking, solving problem
thinking and creative thinking; design social studies project work by using sources from
community and practice
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนรู
หลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการจัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ;มสาระ
การเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัด
การเรียนรู การใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในศตวรรษที่
21 แบบเนนผูเรียนเป]นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
จัด ทํ า แผนการจั ด การเรีย นรู การเลื อกใชสื่ อจากแหล; งเรี ยนรูทางสั งคมศึ กษาและการนํ าเสนอนวัต กรรม
สรางสรรค0การสอนสังคมศึกษา
Concepts; principles and theories of learning and teaching; patterns of learning
management of fundamental curriculum in social studies subjects; design and learning
management; integration of contents with holistic learning; learning experience arrangement;
techniques; and method of learning management; use and produce materials; use of
innovative learning; social studies learning management in the 21stcentury focusing on
learner-centered in primary education and secondary education; learning assessment; design
and plan lessons; selection of materials from social studies sources; creatively presenting
social studies teaching innovation
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0308362 ชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษาเชิงบูรณา
การกระบวนการการศึ กษาชั้ น เรียนสําหรับ ครูสังคมศึ กษาในโรงเรียน การพั ฒ นาวิช าชีพครูสั งคมศึ กษาที่
มุ;งเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห;งการเรียนรู
เชิงวิชาชีพในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู
ร;วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร;วมกันสําหรับครูสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป]นครูสังคม
ศึกษามืออาชีพ
Concepts; principles and theories related to integrating profession learning
community for social studies teachers; process of classroom learning for social studies
teachers in school; development of teaching profession for social studies teachers
focusing on learners’ learning development in social studies classroom; ways of
profession learning community practice in developing learning process of learners’ social
studies classroom; collaboratively design learning management, observe classroom with
social studies teachers to develop social studies teachers becoming teaching profession
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนาชุมชน ประยุกต0 บูรณาการ
กั บ วิ ถี ชุ ม ชนและวั ฒ นธรรม โดยใชกิ จ กรรมทางพลศึ ก ษาเป] น สื่ อ เพื่ อสรางสั มพั น ธ0 กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ใหเกิ ด
กระบวนการเรียนรูในชุมชน และใชกิจกรรมทางพลศึกษาเป]นฐานในการพัฒนาทางสังคมชุมชน ทั้งในดาน
สุขภาพกายและจิตใจ
Bringing philosophy, principles and process of physical education and
community development to apply and integrate with local community way and culture by
using physical activities as means for cooperation with community to create tearing
community using physical education activity as base to develop social community both in
body and mind
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตรระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Science Teaching Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ความรูในการสอนวิทยาศาสตร0ห ลั กการ
ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปrญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0

- 66 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

Meaning of competency in science teaching; teachers’ scientific knowledge for
teaching; principle of designing science activities in school focusing on problem solving;
approach and process in development of science teaching competency; design lesson plan;
teaching and observing practicum in science classroom; reflect on lesson plan for teaching
development in science classroom
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Mathematics Teaching Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิ ต ศาสตร0 ความรู ในการสอนคณิ ต ศาสตร0 ห ลั ก การ
ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปrญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
Meaning of competency in mathematics teaching; teachers’ mathematical
knowledge for teaching; principle of designing mathematical activities in school focusing on
problem solving; approach and process in development of mathematical teaching
competency; design lesson plan; practicum of teaching and observe teaching in
mathematics classroom; reflect on lesson plan for teaching development in mathematics
classroom
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
2(1-2-3)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลักการ ทฤษฎี แนวทางการจัด หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย โดยครอบครัว คุ ณ ลักษณะของ
ครอบครัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห0 จุดเด;น จุดดอย สภาพปrญหาและแนวทางแกไข
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
Principles; theories; guidelines of home school approach to the provision of early
childhood education curriculum; home school characteristics appropriate for provision of early
childhood; analyzing strength and weakness; problematic conditions and guidelines of
problem solving related to provision of early childhood education
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0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ค รู ในสถานศึ ก ษาเป] น เวลา 1 ภาคเรี ย น (18 สั ป ดาห0 )ออกแบบและ
วางแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ0จริงโดยบูรณาการศาสตร0การสอน
เนื้อหา เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพภายใตการนิเทศของครูพี่เลี้ยงร;วมกับอาจารย0นิเทศก0 เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีปrญญารูคิดและมีความเป]นนวัตกร ส;งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรมและภูมิปrญญาทองถิ่น ใชวิธีการวัด
และประเมินผลเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต0ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ดําเนินการวิจัย
สรางสื่ อ /นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นจั ด การความรู จากการปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ค รู โดยการสะทอนคิ ด
ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูปกครองและชุมชนอย;างสรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัย
และเผยแพร;บ ทความวิจั ย มี ส;ว นร;วมในการจัด ทํ าโครงการเพื่ อพั ฒ นาผู เรีย น และปฏิ บั ติ ห นาที่ อื่น ๆ ใน
สถานศึกษา
Practice teacher task in school for 1 semester (18 weeks); design and plan
learning; teach and manage classroom in the real situation by integrating teaching
methodology, contents, technology and professional ethics under supervision of teacher
mentors and university supervisors to develop learners’ intelligence, thinking and becoming
an innovator; promote, conserve culture and local wisdom; use strategies of evaluation and
assessment to enhance learning power; apply media and digital technology for learning;
conduct research, create media/innovations for developing learners; mange knowledge from
teaching practicum by reflecting, transcribing lesson study and creatively exchanging
knowledge with guardians and community ; write a research report and publicize a research
article; participate in doing a project for developing learners and do other task in school
0308410 การศึกษาเพื่อการอยู$ร$วมกันอย$างเสมอภาค
2(1-2-3)
Education for Equality Living
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสรางสันติสุขและความมั่นคงในการดํารงชีวิต ที่มาของความขัดแยง
ปrญหาสังคมเสี่ยงภัยที่เชื่อมโยงกับวิกฤติการณ0ทางการศึกษาและสังคม การวิเคราะห0สถานการณ0ความขัดแยง
การปรับเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาดวยการฝpกปฏิบัติจริงเพื่อสรางสังคมแห;งปrญญาและการอยู;ร;วมกันอย;าง
เสมอภาค
Concept of educational management for peace building and stability in living;
sources of conflict, risky social problems linked to educational and social crisis, conflict
circumstances analysis; educational orientation by practicing wisdom building social and
equally living
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0308411 สัจธรรมนําชีวิต
2(1-2-3)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห;งความจริง จุดมุ;งหมายและคุณค;า
ของชีวิตมนุษย0 สภาพปrญหาของสังคมไทย การมองความจริงของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปrญหา
ชีวิต และประยุกต0ใชในชีวิตประจําวัน สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป]นมนุษย0เพื่อการอยู;ร;วมกันอย;าง
สั น ติ สุ ข และสั น ติ ภ าพ ในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู แ ละผู ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาและ
การนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Meanings of truth of life to live in true society; aims and values of human life;
Thai social problematic conditions; looking at truth of life using principles of theology to
solve life problems and apply in daily life human rights, Dignity and humanization to live
together in peace and peace in contexts related to teaching profession and those who have
career path in education and presenting academic work in various patterns
0308412 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับ การศึ กษา ครูและบุ คลากรทางการศึ กษา วิเคราะห0 กรณี ตั ว อย;า งคดีที่ เกี่ ยวกั บ ครูและบุ คลากรทาง
การศึกษา
Constitution, act, royal decree, regulation, rule, announcement, and order
related to education, teachers and educational personnel; analyze cases involving teachers
and educational personnel
0308413 สถานศึกษาสร+างสุข
2(1-2-3)
Happy School
ปฏิ บั ติ ก ารสถานศึ ก ษาสรางสุ ข ผ; า นกิ จ กรรมสรางสรรค0 การพั ฒ นาองค0 ก าร การจั ด
การเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป]นทีม มนุษยสัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการศึกษา
Operating school of happiness through creative activities; organization
development; change management; conflict management; teamwork; human relations and
educational leadership
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
ความสําคัญ และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ;านและเขียนงานเชิงวิชาการสําหรับครู การฟr ง
และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต;าง ๆ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษใน
การพัฒนา และนําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
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Importance and use of English for reading and writing academic work for
teachers; listening and speaking for giving academic presentation in variety of opportunities;
use of digital technology for searching, communicating in English for developing and
presenting academic work in various patterns and contexts
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ$มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิด ทฤษฎี การบู รณาการภาษาอังกฤษกั บ สาระวิชาออกแบบแผนการจัด การเรียนรูและ
ปฏิ บั ติ การจั ด การเรี ย นรู กั บ รายวิ ช าเฉพาะโดยการบู ร ณาการภาษาอั งกฤษกั บ สาระวิ ช าโดยประยุ ก ต0 ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู
Concepts, theories of integrated English with contents; design and practice
learning plans with specific courses by integrating English with contents by applying digital
technology in learning management
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู+ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Primary Education
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ คุณลักษณะพึงประสงค0ใน
การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษ โครงสรางสาระการเรี ย นรู ตามหลั ก สู ต รสาระการเรี ย นรู ภาษาอั งกฤษระดั บ
ประถมศึ ก ษา ความรู เชิ ง บู ร ณาการดานสาระวิ ช าและการสอน การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ปฏิ บั ติ
การออกแบบการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ
English contents; English process skills; expected characteristics in learning
English; content structures according to English curriculum for primary education;
integrated knowledge between contents and teaching; learning assessment; design of
learning management; practice teaching in class and create professional learning community
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Teaching English Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการสอนภาษาอังกฤษ หลักการใน
การออกแบบกิ จ กรรมทางภาษาอังกฤษระดั บโรงเรีย นที่ เนนการ แกปr ญ หาแนวทางและ กระบวนการใน
การพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอน
และสั งเกตการจั ด การเรีย นรูในชั้ น เรีย นสะทอนผลแผนการจั ด การเรีย นรู เพื่ อพั ฒ นาการสอนในชั้ น เรี ย น
ภาษาอังกฤษ
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Meanings of competency in English teaching; teachers’ knowledge for teaching;
principles of designing English activities in school focusing on problem solving; approach
and process in development of English teaching competency; design lesson plan; teaching
and observing practicum in English classroom; reflect on lesson plan for teaching
development in English classroom
0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5)
Inclusive Education
หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของกั บ การจั ด การศึ กษาแบบเรีย นรวม จิ ต วิ ทยาเด็ กพิ เศษ
เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษารายบุคคล บทบาทและความร;วมมือของครู ผูปกครอง
สถานศึกษา ผูที่มีส;วนเกี่ยวของและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
Exploring the principles and studies related to inclusive education; special child
psychology; techniques for inclusive class; individual lesson plans; studying roles and
cooperation of teachers, parents, institutions, related person and community in inclusive
education organization
0308431 การจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
สาระการเรียนรูคณิ ตศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร0และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูคณิ ตศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
คณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝpกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูคณิตศาสตร0
Content of mathematics in elementary school; mathematical process and skill;
desirable features in mathematics’ learning; pedagogical contents knowledge for
mathematics teachers; assessment of students’ mathematical learning; design lesson
teaching plans; practicum in mathematics classroom and create professional learning
community for mathematics teachers
0308432 การจัดการเรียนรู+วิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร0และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูวิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
วิ ท ยาศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝpกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร0
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Contents of science in elementary school; scientific process and skill; desirable
features in science learning; pedagogical content knowledge for science teachers;
assessment of students’ science learning; design lesson plans; teaching practicum in science
classroom and create professional learning community for science teachers
0308433 บาติกเบื้องต+นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป]นมา และวิวัฒนาการของงานบาติก การใชวัสดุอุปกรณ0 และ
ขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0ผลงานเบื้องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติกสู;
ชุมชน วิเคราะห0 รูป แบบการสรางสรรค0 งานบาติกจากแหล; งชุ มชนทองถิ่ น ที่ ห ลากหลาย เพื่ ออนุ รักษ0 และ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
Theory of batik history and development; learn material using; step of batik
creative; design and create fundamental batik; learning management to communities;
analysis type of batik creative form different local to conserve and apply learning in schools
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรู ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ การแกะสลั กวัส ดุ ธรรมชาติ วั ส ดุ สั งเคราะห0 รูป แบบของงานแกะสลั ก
เครื่องมือและอุปกรณ0 ที่ใชในการแกะสลัก ปฏิบัติการแกะสลัก การตกแต;งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค0
ผลงาน และพัฒนารูปแบบใหม; ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู;การเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
General knowledge about carving natural materials, synthetic materials;
synthetic work patterns; tools and equipment for carving; practice carving, decorating colors
on pieces of work; work creative and developing new patterns to use in school activities;
integrating knowledge to classroom learning and teaching
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ ของการจัดสถานที่ประชุม สัมมนาในสถานศึกษา นําองค0ความรูทาง
ศิ ล ปะมาประยุ ก ต0 ใชในการออกแบบและจั ด สถานที่ ฝp กปฏิ บั ติ การจั บ จี บ ผาเบื้ อ งตน และการจั ด ดอกไม
ขั้นพื้นฐาน
Concept; patterns, features of location arrangement for seminar in institutes; use
art knowledge to design and arrange location; practice basic draping and flower arrangement
in location arrangement for seminar institute
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0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural Education in Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในสังคมพหุ วัฒนธรรม
จรรยาบรรณครูนักจัดการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม วิเคราะห0กรณีศึกษางานวิจัยพหุวัฒนธรรม ปrญหาและ
ผลกระทบเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
พหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
Concepts, theories of multicultural study; teachers with learning management
and research in multicultural society; learning management teacher ethics in multicultural
society; analyze a multicultural research case study; problems and impacts related to
multicultural approaches in classroom, school, and community context; design classroom
multicultural research; write and present a research proposal
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตัวบ;งชี้ มาตรฐานและเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศและระดับสากล ศึกษา
กรณี การประเมิ น คุ ณ ภาพ และปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาตามตั ว บ; งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0
การประกั นคุ ณภาพในระดั บการศึกษาต;าง ๆ จัด ทํารายงานใหขอเสนอแนะ และนํ าเสนอผลการประเมิ น
วิพากษ0และสรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Indicators, standard and national and international criterion of educational
quality assurances level; cases study of quality evaluation and practicing of quality
assurances based on indicators, standard and criterion of educational quality assurances
level; making reports and comments; present the assessment result, criticism and
conclusion for the development educational quality
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ
2(1-2-3)
Outcome – based Assessment
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ0 การกํ า หนดผลลั พ ธ0 ก ารเรี ย นรู
การสรางเครื่องมือวัดประเมิ นตามผลลัพธ0การเรียนรู การกํ าหนดเกณฑ0 การประเมิน ปฏิ บัติการออกแบบ
การวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลองกับรายวิชา
Concepts, principles and methodology of outcome–based assessment,
determination of learning outcome; creating assessment instruments according to learning
outcomes; specify assessment criteria; practice designing outcome –based assessment related
to the course
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0308443 วิทยาการข+อมูลและการวิเคราะหเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
ลักษณะของขอมูลเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการขอมูลของสถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูลทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห0ขอมูลดวยหลักการ
ทางสถิติ นําเสนอและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห0ขอมูลเพื่อการตัดสินใจและใชประโยชน0ทางการศึกษา
การสรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย;างเป]นระบบ
Educational data types, data management in school by using digital technology
and packaged program to survey, collect education data, investigate, analyze data by
statistical concept; presenting and making an analytical report for making decisions and
apply to education; systematically making standard data-base and data keeping
management
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด ความหมาย รู ป แบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูภาษาไทย การประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย เพื่อส;งเสริมศักยภาพทางภาษาไทยของผูเรียนที่มีความแตกต;างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดย
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรูชุมชนและฝpกปฏิบัติโดย
ใชโรงเรียนเป]นฐาน
Concepts and theories on Thai language teaching and digital technology; types
of digital technology for Thai language learning; digital technology usage for Thai language
subject learning to enhance linguistic competence of different student; Thai language
teaching approach and digital technology; designed practicum of Thai language teaching,
digital technology and community knowledge; practice learning management using on
schoolbase
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
3(2-2-5)
English Extra-Curriculum Activities Design in School
แนวคิด ทฤษฎีและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ลักษณะและประเภทกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การประยุกต0ใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส;งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาและชุมชนโดยใชกรณีศึกษา
Concepts, theories, and arrangement of English Extra Curriculum activities in
school; characteristics and categories of extra-curriculum activities; application of digital
technology for designing and giving presentation of English learning activities in school and
community using a case study
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0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ การนําศาสตร0อื่นและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต0ใชใน
การจั ด การเรีย นรูภาษาอั งกฤษ ประเมิ น สมรรถนะทางภาษาของผู เรีย น แนวคิ ด ความสํ า คั ญ รูป แบบ
กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ กระบวนการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษ ออกแบบและ
ฝpกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อส;งเสริมการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
Teaching integrated English; taking other disciplines and digital technology to
apply for English learning management to promote, evaluate learners' English competency;
concepts, importance, patterns, processes of building professional learning community for
English teachers; classroom learning process for English teachers; design English learning to
enhance learners' competency of language use
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป]นภาษานานาชาติ การสอนภาษาอังกฤษใน
บริบทต;างๆ ในบริบทสังคมโลก การนํ าหลักการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอน
ภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส;งเสริมการใชภาษาอังกฤษในสังคมพหุวัฒนธรรม ประเมิน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ฝpกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชน
เป]นฐาน
Concepts, English learning theories as an international language; teaching English
in social world context; using principles of English as an international language in English
learning management; English teaching innovations for enhancing English competency in
multicultural society, lifelong learning, English use; evaluation of English skills as an
international language; design English learning activities; practice by using school and
community as contextual base
วิชาเอก
0202111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความต;อเนื่อง อนุพันธ0 ปริพันธ0 การประยุกต0
Limits and continuity; derivatives; integrals; applications
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0202112

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
บุรพวิชา : 0202111 แคลคูลัส 1
ลํ า ดั บ และอนุ ก รม เวกเตอร0 แ ละเรขาคณิ ต วิ เ คราะห0 ส ามมิ ติ ฟr ง ก0 ชั น หลายตั ว แปร
อนุพันธ0ย;อย ปริพันธ0หลายชั้น การประยุกต0
Sequences and series; vectors and analytic geometry in 3-space; functions of
several variables; partial derivatives; multiple integrals; applications

0202202

หลักคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Principle of Mathematics
ตรรกศาสตร0 สั ญ ลั ก ษณ0 แ ละการพิ สู จ น0 เซต ความสั ม พั น ธ0 ฟr ง ก0 ชั น ระบบจํ า นวน
ฝpกการใหเหตุผลและการพิสูจน0
Logic symbols and proofs; sets; relations; functions; number system;
practice using reason and proof
0202212

แคลคูลัสเวกเตอร
2(1-2-3)
Vector Calculus
บุรพวิชา : 0202112 แคลคูลัส 2
ปริภู มิยุ คลิ ด ฟr งก0 ชั น ค; า เวกเตอร0 เวกเตอร0เชิ งอนุ พั น ธ0 ปริ พัน ธ0ต ามเสน ปริ พัน ธ0ต ามผิ ว
ปริพันธ0ตามปริมาตร ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางแคลคูลัสเวกเตอร0
Euclidean space; differential vectors; vector value functions; line integrals;
surface integrals; volume integrals; practice mathematical process skills for problem solving
in vector calculus

0202224

พีชคณิตเชิงเส+น
2(1-2-3)
Linear Algebra
เมทริกซ0และดีเทอร0มิแนนต0 ปริภูมิเวกเตอร0 การแปลงเชิงเสน ค;าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร0
ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิผลคูณภายใน ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางพีชคณิตเชิงเสน
Matrices and determinant; vector spaces; linear transformations; eigenvalues
and eigenvectors; inner product spaces; practice mathematical process skills for problem
solving in linear algebra
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คณิตวิเคราะห
2(1-2-3)
Mathematical Analysis
บุรพวิชา : 0202202 หลักคณิตศาสตร0
จํานวนจริง ลําดับ ลิมิต ความต;อเนื่อง อนุพันธ0 ปริพันธ0 อนุกรม ฝpกการใหเหตุผลและ

การพิสูจน0
Real numbers; sequences; limits; continuity; derivatives; integrals; series;
connecting the concepts of calculus and school mathematics; practice using reason and
proof
0202314

ตัวแปรเชิงซ+อน
2(1-2-3)
Complex Variables
จํ านวนเชิ งซอน ฟr งก0 ชั น เชิ งซอน ทฤษฎี บ ทโคชี สู ต รปริพั น ธ0โคชี อนุ กรมเทย0 เลอร0และ
อนุกรมลอเรนต0 ทฤษฎีบทส;วนตกคาง การส;งคงแบบ ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหา
ตัวแปรเชิงซอน
Complex numbers; complex functions; Cauchy’s theorem; Cauchy’s integral
formula; Taylor series and Laurent series; residue theorem; conformal mapping; practice
mathematical process skills for problem solving in complex variables
0202323

ทฤษฎีจํานวน
2(1-2-3)
Number Theory
สัจพจน0และสมบัติของจํานวนเต็ม การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ สมภาค สมการไดโอแฟนไทน0
ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางทฤษฎีจํานวน
Axioms and properties of the integers; divisibility; prime numbers; congruences;
Diophantine equations; practice mathematical process skills for problem solving in number
theory
0202333

เรขาคณิต
2(1-2-3)
Geometry
ระบบสัจพจน0 เรขาคณิตแบบยุคลิด ตรีโกณมิติ เรขาคณิตวิเคราะห0 ภาคตัดกรวย ฝpกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางเรขาคณิต
The axiomatic system; Euclidean geometry; trigonometry; analytic geometry;
conics sections; practice mathematical process skills for problem solving in geometry
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0202342

คณิตศาสตรเชิงการจัด
2(1-2-3)
Combinatorics
การเรี ย งสั บ เปลี่ ย นและการจั ด หมู; สั ม ประสิ ท ธิ์ ท วิ น าม หลั ก การเพิ่ ม เขาตั ด ออก
หลั ก รั ง นกพิ ร าบ ฟr ง ก0 ชั น ก; อ กํ า เนิ ด ความสั ม พั น ธ0 เวี ย น ฝp ก ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร0 ใ น
การแกปrญหาทางคณิตศาสตร0เชิงการจัด
Permutation and combination; binomial coefficient; principle of inclusion–
exclusion; pigeonhole principle; generating functions; recurrence relations; practice
mathematical process skills for problem solving in combinatorics

0202361

ทฤษฎีสมการ
2(1-2-3)
Theory of Equations
สมการพหุนามและราก การแยกกันของราก ระบบสมการ ผลเฉลยโดยประมาณของระบบ
สมการเชิงเสน ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางทฤษฎีสมการ
Polynomial equations and their roots; separation of roots; system of equations;
approximate solution of systems of linear equations; practice mathematical process skills
for problem solving in theory of equations

0202392

สัมมนาคณิตศาสตร
1(0-2-1)
Seminar in Mathematics
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสัมมนา ศึกษา วิเคราะห0 วิจารณ0 เขียนรายงาน และ
นําเสนอผลงานจากการคนควางานวิจัยทางคณิตศาสตร0
Concepts, principles and seminar processes; study, analyze, criticize, report
writing, and present a research paper in mathematics
0202423

พีชคณิตนามธรรม
2(1-2-3)
Abstract Algebra
บุรพวิชา : 0202202 หลักคณิตศาสตร0
กรุป กรุปย;อย กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปผลหาร ฟrงก0ชันสาทิสสัณฐานของกรุป ริง ริงย;อย
ไอดีล ริงผลหาร ฟrงก0ชันสาทิสสัณฐานของริง อินทิกรัลโดเมน ฟ? ลด0 การประยุกต0 ฝpกการใหเหตุผลและ
การพิสูจน0
Groups; subgroups; cyclic groups; cosets; group homomorphism; rings subrings;
ideals; quotient rings; ring homomorphism; integral domains; fields; applications; practice
using reason and proof
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0202493

หัวข+อทางคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 1
หัวขอที่น;าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร0ซึ่งกําหนดโดยอาจารย0หรือวิทยากรรับเชิญ โดยเนื้อหา
ไม;ซ้ําซอนกับรายวิชาที่ระบุไวแลวในหลักสูตร
Interesting topics in mathematics determined by lecturers or invited speakers,
the contents must not duplicate the materials indicated in the curriculum.
0202494

หัวข+อทางคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 2
หัวขอที่น;าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร0ซึ่งกําหนดโดยอาจารย0หรือวิทยากรรับเชิญ โดยเนื้อหา
ไม;ซ้ําซอนกับรายวิชาที่ระบุไวแลวในหลักสูตรและวิชา 0202493 หัวขอทางคณิตศาสตร0 1
Interesting topics in mathematics determined by lecturers or invited speakers,
the contents must not duplicate the materials indicated in the curriculum and the subject
0202493 Topics in Mathematics 1.
0202497

โครงงานคณิตศาสตร
1(0-2-1)
Project in Mathematics
แนวคิด หลักการ และกระบวนการทําโครงงาน การศึกษาและคิดคนความรูเฉพาะเรื่องทาง
คณิตศาสตร0อย;างเป]นระบบ จัดทํารายงานและนําเสนอ
Concepts, principles and project processes; investigating and collecting
information related to specific topics in mathematics into systematic form, reporting and
presentation
0203201

หลักสูตรคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
2(1-3-2)
School Mathematics Curriculum
แนวคิด วิ สั ยทั ศน0 และหลักการจั ด หลั กสู ต รของคณิ ตศาสตร0ระดั บโรงเรีย น มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในสาระ จํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน;าจะเป]น แคลคูลัส การแกปrญหา
การใหเหตุ ผ ลและการพิ สู จ น0 การสื่ อสาร การนํ าเสนอ และการเชื่ อมโยง และความคิ ด สรางสรรค0 ท าง
คณิตศาสตร0
Concepts, visions and curriculum management for school mathematics;
principles and standards for school mathematics: number and algebra, measurement and
geometry, statistics and probability, calculus, problem solving, reasoning and proof,
communication, representation, connections, and creative thinking in mathematics
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0203281

เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Technology for Mathematics Teacher
การใชโปรแกรมคอมพิ วเตอร0 สํ าเร็จ รู ป : The Geometer’s Sketchpad (GSP), Geogebra,
การพิมพ0เอกสารทางคณิตศาสตร0 ประกอบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับโรงเรียน
Using computer software: The Geometer’s Sketchpad (GSP), Geogebra, typing
mathematics documents for implementing a learning management in school mathematics
0203302

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
Primary School Mathematics
มโนทัศน0ที่สําคัญ มโนทัศน0ที่คลาดเคลื่อน การจัดการเรียนรูที่ส;งเสริมความเขาใจคณิตศาสตร0
ฝpกจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับประถมศึกษา
Essential concepts; misconceptions in mathematics; learning management that
promote mathematical understanding; practice mathematical learning management in
primary school

0203303

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary School Mathematics
มโนทัศน0ที่สําคัญ มโนทัศน0ที่คลาดเคลื่อน การจัดการเรียนรูที่ส;งเสริมความเขาใจคณิตศาสตร0
ฝpกจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับมัธยมศึกษา
Essential concepts; misconceptions in mathematics; learning management that
promote mathematical understanding; practice mathematical learning management in
secondary school
0203404

การสอนคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
2(1-3-2)
School Mathematics Teaching
วิธีการจัดการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัดการชั้นเรียน ฝpกปฏิบัติการสอน
และการใชสื่ อ ตามมาตรฐานการจั ด การเรีย นรูเกี่ ย วกั บ สาระการเรี ย นรู จํ า นวนและพี ช คณิ ต การวั ด และ
เรขาคณิต สถิติและความน;าจะเป]น แคลคูลัส การวัดและการประเมินผล
Learning management techniques; designing learning plans; classroom
management; teaching practice and using instructional media for school mathematics of the
content standards: number and algebra, measurement and geometry, statistics and
probability, calculus; measurement and assessment in mathematics education
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การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Research in Mathematics Classroom
ศึกษาและฝpกกระบวนการวิจัยชั้นเรียน การใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปrญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร0
Study and practice the research process on mathematics classroom;
implementation of the research process for developing the mathematics learning
management
0203471

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Mathematical Models
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร0 สมการเชิงผลต;าง สมการเชิงอนุพันธ0 สมการเชิงอนุพันธ0
ย;อย ฝpกจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงปrญหาโลกจริงกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
Mathematical modeling; difference equations; differential equations; partial
differential equations; practice learning management for recognizing the relationship
between real world problems and mathematical models in school
0214101

คอมพิวเตอรเบื้องต+น
2(2-0-4)
Introduction to Computer
องค0 ป ระกอบของคอมพิ วเตอร0 ฮาร0ด แวร0 ซอฟต0 แวร0 การแทนขอมู ล ในระบบคอมพิ วเตอร0
กระบวนการแกปrญหาดวยคอมพิวเตอร0 เครือข;ายคอมพิวเตอร0และการประยุกต0 การบํารุงรักษา กฎหมายและ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร0
Computer components; hardware; software; data representation; computerbased problem solving process; computer network and application; corrective maintenance;
legal issues and ethics in computer science
0214191

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1(0-2-1)
Computer Laboratory
ปฏิบัติการการใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการนําเสนอ
และเทคนิ ค การนํ า เสนอ การแกปr ญ หาดวยคอมพิ ว เตอร0 การโปรแกรมคอมพิ ว เตอร0 เบื้ อ งตน การติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ เครือข;ายคอมพิวเตอร0และการประยุกต0ใชงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ0คอมพิวเตอร0
Using word processing, spreadsheet, slide show presentation and techniques,
problem solving with computer, introduction to computer programming, installing operating
systems, computer network and application, and hardware maintenance
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0219202

หลักสถิติ
2(1-2-3)
Principles of Statistics
สถิติพรรณนา ความน;าจะเป]น ตัวแปรสุ;ม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปrวซง การแจกแจง
ปรกติ การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย;าง การประมาณค;า
และการทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบซี การทดสอบที และการทดสอบเอฟ การวิเคราะห0ความ
แปรปรวน การเปรียบเทียบเชิงพหุ การประยุกต0ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Descriptive statistics; probability; random variables; binomial distribution;
poisson distribution; normal distribution; chi-square distribution; t-distribution; F-distribution;
sampling distribution; estimation and hypothesis testing with Z-test, t-test and F-test; analysis
of varience; multiple comparisons; computer software applications
0219453

สถิติสําหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
บุรพวิชา : 0219202 หลักสถิติ
สถิติพรรณนาที่ใชในการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย;าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห0
ความแปรปรวน การวิเคราะห0การถดถอยและสหสัมพันธ0 การวิเคราะห0ความแปรปรวนร;วม สถิติแบบไม;ใช
พารามิเตอร0 การทดสอบสมมติฐานสําหรับหลายตัวแปร การประยุกต0ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Descriptive statistics for research; sampling technique; hypothesis testing;
variance analysis; correlation and regression analysis; analysis of covariance; nonparametric
statistics; multivariate hypothesis testing; computer software applications
0221102

เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
หลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ0 ตารางธาตุ ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี แก™ส ของเหลว
ของแข็ง การเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี อุณหเคมี และกรด-เบส
Basic concepts of chemistry, stoichiometry, periodic table, atomic theory,
chemical bonding, gas, liquid, solid, chemical reaction and equilibrium, thermochemistry and
acid-base.
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0221192

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory
ฝpกปฏิบัติการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ0การทดลอง การใชอุปกรณ0ปbองกันภัยทางเคมี ระบบ
คุณ ภาพและมาตรฐานหองปฏิ บั ติการ การจัดการความเสี่ย งในการปฏิ บั ติการทางเคมี การจัด การสารเคมี
อันตราย เทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชาเคมีพื้นฐาน
Practice chemical preparation. Learn about use of chemical safety equipment,
quality systems and laboratory standards, risk management in chemical operations and
hazardous chemicals management. Techniques for using chemical equipment and
experiment corresponding to Fundamental Chemistry.
0222101

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biology
หลักการและความรูพื้นฐานที่สําคัญทางชีววิทยา ประกอบดวย ชีววิทยาของเซลล0และชีววิทยา
โมเลกุลพันธุศาสตร0 การสืบพันธุ0 วิวัฒนาการ ความหลากหลายของพืชและสัตว0 การปรับตัวทางสัณฐานและ
สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ0
An introduction to the fundamentals of biology including concepts of cellular
and molecular biology, genetics, reproduction, evolution, plant and animal biodiversity,
morphological and physiological adaptation, ecology, ecosystems, biodiversity and
conservation.
0222191

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน
Biological laboratory practices in relevance to theory in Fundamental Biology

course.
0223103

ฟFสิกสพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Physics
เวกเตอร0 แรงและการเคลื่อนที่ ความโนมถ;วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลื่อนที่แบบสั่น กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น เสียง และแสง ไฟฟbาสถิต ไฟฟbา
กระแส แม;เหล็กและอันตรกิริยาแม;เหล็ก และแม;เหล็กไฟฟbา
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Vector, force and motion, gravitation, momentum and energy, rotational
motion, vibration motion, mechanics of particles and rigid bodies, sound and light;
electrostatic; electrodynamics; magnetic and magnetic interaction and electromagnet.
0223193

ปฏิบัติการฟFสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Physics Laboratory
ฝpกเทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองเกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่ ความโนมถ;วง พลังงาน
การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบสั่น กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น เสียง และ
แสง ไฟฟbาสถิต ไฟฟbากระแส แม;เหล็กและอันตรกิริยาแม;เหล็ก และแม;เหล็กไฟฟbา
Training techniques and experiments about force and motion, gravitation,
energy, rotational motion, vibration motion, mechanics of particles and rigid bodies, sound
and light; electrostatic; electrodynamics; magnetic and magnetic interaction and
electromagnet.
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน$ง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
วิทยาเขตสงขลา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวกรวิกา กองกุล

2

นางเกษราภรณ0 แซ;ตั้ง

3

นายสมภพ ล่ําวัฒนพร

4

นายอลงกรณ0 แซ;ตั้ง

5

นางสิรีพร สังข0ทอง

6

นายวิษณุ นภาพันธ0

7

นางสาวสารภี ไชยรัตน0

ตําแหน$ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผูช;วยศาสตราจารย0 ปร.ด.
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
อาจารย0
กศ.ม.
กศ.บ.
อาจารย0
กศ.ม.
วท.บ.
อาจารย0
กศ.ม.
วศ.บ.
ผูช;วยศาสตราจารย0 พบ.ม.
วท.บ. (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
อาจารย0
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ผูช;วยศาสตราจารย0 ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
คณิตศาสตร0
วิทยาศาสตร0-คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
ไฟฟbา
สถิติประยุกต0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
การสอนคณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0

สถาบัน
ม.มหิดล
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.ทักษิณ
ม.สงขลานครินทร0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ทักษิณ
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม;
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ป
2547
2540
2549
2546
2544
2532
2547
2543
2529
2527
2551
2544
2540
2547
2538
2527
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ลําดับ
8

ชื่อ-สกุล
นางอรสา นุ;นแกว

ตําแหน$ง
ทางวิชาการ
อาจารย0

คุณวุฒิ
Ph.D.

วท.ม.
วท.บ.
ผูช;วยศาสตราจารย0 วท.ด.
วท.ม.
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผูช;วยศาสตราจารย0 ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย0
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.

9

นายเอกสิทธิ์ สังข0วิสุทธิ์

10

นายรังสฤษฏ0 อินทรโม

11

นายเกษม เปรมประยูร

12

นางสาวสุวรรณี เปลี่ยนรัมย0

อาจารย0

ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.

13

นายธีรเดช เกื้อวงศ0

อาจารย0

วท.ม.
วท.บ.
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สาขาวิชา
Applied Statistics
(Biostatistics)
สถิติ
ศึกษาศาสตร0 - คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
สถิติประยุกต0
คณิตศาสตร0สถิติประยุกต0
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การมัธยมศึกษา (การสอนฟ_สิกส0คณิตศาสตร0)
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การมัธยมศึกษา (การสอน
คณิตศาสตร0)
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0

สถาบัน

ป

University of Southampton, UK.

2559

ม.เกษตรศาสตร0
ม.สงชลานครินทร0
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร0
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ม.ขอนแก;น
ม.ขอนแก;น
ม.ขอนแก;น

2547
2544
2558
2553
2550
2555
2549
2543
2556
2549
2546

ม.ขอนแก;น
ม.ขอนแก;น
ม.ขอนแก;น

2555
2548
2545

ม.เชียงใหม;
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2542
2536
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ชื่อ-สกุล

14

นางสาวศิวพร แซ;วัน

15

นางสาวจันทวรรณ นอยศรี

16

นางสาววาเรียม ช;วยจันทร0

17

นายสุทธิวัฒน0 ทองนาค

18

นางปรีดาภรณ0 กาญจนสําราญวงศ0

19

นางวรางคณา เรียนสุทธิ์

20

นายพีระ ทองมี

ตําแหน$ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผูช;วยศาสตราจารย0 ปร.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
อาจารย0
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย0
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย0
ปร.ด.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ผูช;วยศาสตราจารย0 วท.ม.
วท.บ.
รองศาสตราจารย0 ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย0
วท.ม.
วท.บ.
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สาขาวิชา
คณิตศาสตร0ประยุกต0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร0
คณิตศาสตร0
การประกันภัย
สถิติ
สถิติ
สถิติประยุกต0
สถิติประยุกต0
สถิติประยุกต0
สถิติ

สถาบัน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.ทักษิณ
ม.สงชลานครินทร0
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.ทักษิณ
ม.มหิดล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ม.ธรรมศาสตร0
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.มหิดล
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0
สถาบันราชภัฏธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต

ป
2555
2547
2544
2555
2549
2545
2553
2548
2543
2554
2546
2545
2546
2542
2552
2545
2541
2542
2536
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วิทยาเขตพัทลุง
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายวิษณุ นภาพันธ0

2

นางสาวสารภี ไชยรัตน0

3

นางอรสา นุ;นแกว

4

นายเอกสิทธิ์ สังข0วิสุทธิ์

5

นายรังสฤษฏ0 อินทรโม

6

นางสาวกรวิกา กองกุล

ตําแหน$ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย0

กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ผูช;วยศาสตราจารย0 ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย0
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ผูช;วยศาสตราจารย0 วท.ด.
วท.ม.
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผูช;วยศาสตราจารย0 ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ผูช;วยศาสตราจารย0 ปร.ด.
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

สาขาวิชา
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
การสอนคณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
Applied Statistics
(Biostatistics)
สถิติ
ศึกษาศาสตร0 - คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
สถิติประยุกต0
คณิตศาสตร0สถิติประยุกต0
คณิตศาสตร0
วิทยาศาสตร0-คณิตศาสตร0

สถาบัน

ป

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ทักษิณ
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม;
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
University of Southampton, UK.

2551
2544
2540
2547
2538
2527
2559

ม.เกษตรศาสตร0
ม.สงชลานครินทร0
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร0
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ม.มหิดล
ม.ทักษิณ

2547
2544
2558
2553
2550
2555
2549
2543
2547
2540
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน$ง
ทางวิชาการ

7

นางเกษราภรณ0 แซ;ตั้ง

8

นายสมภพ ล่ําวัฒนพร

9

นายอลงกรณ0 แซ;ตั้ง

10

นางสิรีพร สังข0ทอง

11

นายเกษม เปรมประยูร

12

นางสาวสุวรรณี เปลี่ยนรัมย0

อาจารย0

13

นายธีรเดช เกื้อวงศ0

อาจารย0

14

นางสาวศิวพร แซ;วัน

คุณวุฒิ

อาจารย0

กศ.ม.
กศ.บ.
อาจารย0
กศ.ม.
วท.บ.
อาจารย0
กศ.ม.
วศ.บ.
ผูช;วยศาสตราจารย0 พบ.ม.
วท.บ. (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
อาจารย0
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.

วท.ม.
วท.บ.
ผูช;วยศาสตราจารย0 ปร.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

มคอ.2 ปริญญาตรี

สาขาวิชา
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
ไฟฟbา
สถิติประยุกต0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การมัธยมศึกษา (การสอนฟ_สิกส0คณิตศาสตร0)
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การมัธยมศึกษา (การสอน
คณิตศาสตร0)
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0

สถาบัน

ป

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.ทักษิณ
ม.สงขลานครินทร0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.ขอนแก;น
ม.ขอนแก;น
ม.ขอนแก;น

2549
2546
2544
2532
2547
2543
2529
2527
2556
2549
2546

ม.ขอนแก;น
ม.ขอนแก;น
ม.ขอนแก;น

2555
2548
2545

ม.เชียงใหม;
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.ทักษิณ
ม.สงชลานครินทร0

2542
2536
2555
2547
2544
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ชื่อ-สกุล

15

นางสาวจันทวรรณ นอยศรี

16

นางสาววาเรียม ช;วยจันทร0

17

นายสุทธิวัฒน0 ทองนาค

18

นางปรีดาภรณ0 กาญจนสําราญวงศ0

19

นางวรางคณา เรียนสุทธิ์

20

นายพีระ ทองมี

ตําแหน$ง
ทางวิชาการ
อาจารย0

คุณวุฒิ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย0
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย0
ปร.ด.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ผูช;วยศาสตราจารย0 วท.ม.
วท.บ.
รองศาสตราจารย0 ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย0
วท.ม.
วท.บ.

มคอ.2 ปริญญาตรี

สาขาวิชา
คณิตศาสตร0ประยุกต0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
คณิตศาสตร0ประยุกต0
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร0
คณิตศาสตร0
การประกันภัย
สถิติ
สถิติ
สถิติประยุกต0
สถิติประยุกต0
สถิติประยุกต0
สถิติ

สถาบัน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ม.ทักษิณ
ม.มหิดล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ม.ธรรมศาสตร0
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.มหิดล
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0
สถาบันราชภัฏธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต

ป
2555
2549
2545
2553
2548
2543
2554
2546
2545
2546
2542
2552
2545
2541
2542
2536
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3.2.2 อาจารยพิเศษ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป]นครั้งคราวและเป]นไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว;าดวย หลักเกณฑ0 และวิธีการแต;งตั้งอาจารย0พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2551 และตามประกาศเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 10.1.3 อาจารย0ผูสอน วรรค
ที่ 2 “ในกรณีของอาจารย0พิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแต;ทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี
หรือเทียบเท;า และมีประสบการณ0การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม;นอยกว;า 6 ป? ทั้งนี้ อาจารย0
พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม;เกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย0ประจําเป]นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น”
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู+ของประสบการณภาคสนาม มีดังนี้
4.1.1 แสดงสมรรถนะในการวิ เคราะห0 งานครู การแสวงหาความรู และการจั ด การความรู ใน
สถานการณ0ปฏิบัติประสบการณ0วิชาชีพครู
4.1.2 แสดงสมรรถนะการเป]นผูช;วยครูในสถานศึกษาร;วมแกปrญหาและพัฒนาผูเรียนในสถานการณ0
ปฏิบัติประสบการณ0วิชาชีพครู
4.1.3 แสดงสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ก ารสอน ใชภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารอย; า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปฏิบัติงานร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0 และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณ0ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
4.1.4 แสดงสมรรถนะการปฏิ บั ติ งานในหนาที่ ครูสรางนวั ตกรรมวิจั ยพั ฒ นาผูเรีย นและเผยแพร;
แนวทางดําเนิ นงานเพื่ อใหบรรลุผลการเรียนรูประสบการณ0 ภ าคสนาม เป]น ไปตามสมรรถนะที่ กําหนดตาม
เกณฑ0 มาตรฐานวิช าชี พครู ภายใตการนิ เทศของอาจารย0นิ เทศก0 ครู พี่เลี้ ยง และผู บริ ห ารสถานศึ กษา โดย
การกํากับดูแลของหน;วยฝpกสอนฝpกงาน คณะศึกษาศาสตร0 ประกอบดวยการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
(professional practice) ต;อเนื่องตลอด 4 ชั้นป?ที่ศึกษา รวมเวลา 30 สัปดาห0 จํานวน 12 หน;วยกิต แบ;งเป]น
4 วิชาตามระดับสมรรถนะการเรียนรูที่คาดหวัง คือ
ชั้นปที่ 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะใหรูรอบงานครูทั้งในส;วนงานครูประจําชั้น ครูผูสอน
งานบริการ และงานที่ไดรับหมายอื่น ๆ ตามภารกิจการบริหารจัดการของสถานศึกษา เป]นเวลา 4 สัป ดาห0
ไดแก; รายวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (จํานวน 2 หน;วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้นปที่ 2 ปฏิบัติการสอนเป]นผูช;วยครูในสถานศึกษา โดยการศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
การสังเกตการสอนของครูและพฤติ กรรมของผู เรียนในชั้ นเรียนคณิ ตศาสตร0 การมีส;วนร;วมเป] นผูช;วยครูใน
ชั้ น เรีย นและงานของครู ต ามที่ ไดรับ มอบหมาย เป] น เวลา 4 สั ป ดาห0 ไดแก; รายวิ ช า 0308200 การปฏิ บั ติ
การสอนในสถานศึกษา 2 (จํานวน 2 หน;วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้นปที่ 3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร0ในสถานการณ0จริงเป]น
เวลา 4 สัปดาห0 โดยบูรณาการความรูเนื้อหาคณิ ตศาสตร0และวิชาชีพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอย;าง
หลากหลายตามสภาพผูเรียนที่มีความแตกต;าง ถ;ายทอดความรูแก;ผูเรียนได รวมทั้ง วัดประเมินผล ผลิตสื่อ/
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นวัตกรรมเพื่อแกปrญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย;างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดแก; รายวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (จํานวน 2 หน;วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้ น ปที่ 4 ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ลั ก ษณะปฏิ บั ติ งานหนาที่ ค รูเป] น เวลา 1 ภาคเรีย น (18
สัปดาห0) โดยนิสิตตองปฏิบัติการสอนวิชาคณิ ตศาสตร0และปฏิบัติงานอื่น ๆ ในหนาที่ครู ทั้งนี้ ใหเป]นไปตาม
เกณฑ0 มาตรฐานวิชาชีพที่ กําหนดเนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู การบูรณาการในการจัดการเรียนรู การใชสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคการสอน ในการถ;ายทอดความรูไดอย;างเหมาะสม ใชการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนและการเผยแพร; มีแหล;งเรียนรู และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป]นสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอย;างมีคุณภาพ ทันสมัย ไดแก;รายวิชา 0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
(จํานวน 6 หน;วยกิต 270 ชั่วโมง)
4.2 ช$วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป?ที่ 1- 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษากําหนดใหปฎิบัติการสอนก;อนเป_ดภาคเรียนที่ 2
เป]นเวลา 1 สัปดาห0และวันพุธของแต;ละสัปดาห0ต;อเนื่อง 15 สัปดาห0 ตลอด 4 ป? รวมระยะเวลาเท;ากับ 1 ป?
และมีการปฏิ บั ติงานครูนอกเหนื อจากการสอน ทั้ งนี้ เป] นไปตามเกณฑ0 มาตรฐานวิชาชี พภายใตการบริห าร
จัดการของหน;วยฝpกสอนฝpกงานคณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ข+อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย$อ
การทําวิจัย
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในวิชาคณิตศาสตร0 1 เรื่อง
หัวขอวิจัยในชั้นเรียนขึ้นอยู;กับบริบทสภาพจริง ทั้งนี้จะตองใหเสร็จสิ้นก;อนสําเร็จการศึกษา
การทําโครงงาน
การทําโครงงานคณิ ตศาสตร0เพื่อส;งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู พัฒนาผูเรียนในสาขาวิชา
คณิตศาสตร0 ใหสามารถเชื่อมโยงความรูทั้งในศาสตร0เดียวกันหรือระหว;างศาสตร0ที่เกี่ยวของสัมพันธ0กัน หัวขอ
โครงงานขึ้นอยู;กับความสนใจของผูเรียนโดยคําแนะนําของอาจารย0ที่ปรึกษาโครงงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู+
5.2.1 การทําวิจัย
5.2.1.1 มีความรูในกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
5.2.1.2 มีมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
5.2.1.3 มีคุณลักษณะเป]นครูนักวิจัย
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5.2.2 การทําโครงงาน
5.2.2.1 มี ความรูในกระบวนการทํ าโครงงานเพื่ อสรางองค0 ความรูใหม; ห รื อการประยุ ก ต0
ความรูเพื่อแกปrญหาโลกจริง
5.2.2.2 มีมีทักษะในการทําโครงงานคณิตศาสตร0
5.2.2.3 มีคุณลักษณะเป]นครูนักวิจัย
5.3 ช$วงเวลา
การทํางานวิจัย
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป?ที่ 4
การทําโครงงาน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นป?ที่ 4
5.4 จํานวนหน$วยกิต
การทํางานวิจัย
เป]นส;วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การทําโครงงาน
1 หน;วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การทํางานวิจัย
มีการจัดปฐมนิเทศก;อน ระหว;าง และหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการจัดใหอาจารย0
นิ เทศก0 ทั้ ง วิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช าเอกจากคณะศึ ก ษาศาสตร0 คณะวิ ท ยาศาสตร0 แ ละคณะมนุ ษ ยศาสตร0 แ ละ
สังคมศาสตร0และคณะศิลปกรรมศาสตร0 รวมถึงจัดระบบอาจารย0พี่เลี้ยง อาจารย0นิเทศก0วิชาชีพครู วิชาเอกและ
ผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง เป]นผูใหคําปรึกษาแนะนําช;วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ
จนกระทั่งจบกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษา
การทําโครงงาน
มีการจัดการเรียนรูในเรื่องการทําโครงงาน ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ตลอดจนกระบวนการทํา
โครงงานโดยคณาจารย0ของสาขาวิชาคณิตศาสตร0และสถิติ นิสิตจัดทําโครงงานภายใตคําแนะนําช;วนเหลือของ
อาจารย0ที่ปรึกษาโครงงานจนจบกระบวนการทํางาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
การทํางานวิจัย
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยในชั้นเรียน และประเมินผลจากผลสําเร็จของ
งานวิจัย โดยอาจารย0นิเทศวิชาชีพครู
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การทําโครงงาน
ประเมินผลจากเคาโครงโครงงานในเบื้องตน พฤติกรรมการศึกษา การรายงานความกาวหนาใน
การทํ าโครงงาน และประเมิน ผลจากผลสําเร็จของโครงงานจากการสอบปากเปล; าพรอมดวยรายงานฉบั บ
สมบูรณ0ภายหลังเสร็จสิ้นการทําโครงงานโดยคณะกรรมการสอบและประเมินผลโครงงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู+ กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีความสามารถในจัดการเรียนรูที่
- การจัดการเรียนการสอนที่ส;งเสริมให
พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร0
นิสิตไดพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร0ใน
แต;ละรายวิชาที่ศึกษาในชั้นเรียน
- ส;งเสริมใหนิสิตไดฝpกคิด วางแผน
และนําเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร0ใน
รายวิชาที่เรียน
2. มีความสามารถในการเลือกและใช
- การจัดการเรียนการสอนที่ส;งเสริมให
เทคโนโลยีในการศึกษาและการจัด
นิสิตไดมีความรู มีทักษะ ฝpกปฏิบัติ และมี
การเรียนรูอย;างเหมาะสมและมี
กิจกรรมใหนิสิตไดนําไปใชเป]นเครื่องมือใน
ประสิทธิภาพ
การเรียน ศึกษาหาความรู และวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0
- การจัดการเรียนการสอนที่ส;งเสริมให
สังเคราะห0 และคิดสรางสรรค0นวัตกรรม นิสิตไดพัฒนาการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
- มีรายวิชาที่ส;งเสริมใหนิสิตไดคนพบ
คณิตศาสตร0
ปrญหาทางคณิตศาสตร0หรือการจัด
การเรียนรูคณิตศาสตร0 ซึ่งนําไปสู;การคิด
สรางสรรค0นวัตกรรมใหม; ๆ เพื่อนําเสนอ
แนวทางแกปrญหาที่หลากหลาย

รายวิชาบังคับที่สอดคล+อง
0202202 หลักคณิตศาสตร0
0202333 เรขาคณิต
0202392 สัมมนาคณิตศาสตร0
0202497 โครงงานคณิตศาสตร0

0202392 สัมมนาคณิตศาสตร0
0202497 โครงงานคณิตศาสตร0
0203281 เทคโนโลยีสําหรับครู
คณิตศาสตร0
0203302 คณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษา
0203303 คณิตศาสตร0ระดับ
มัธยมศึกษา
0203404 การสอนคณิตศาสตร0
ระดับโรงเรียน
0214101 คอมพิวเตอร0เบื้องตน
0214191 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
0202111 แคลคูลัส 1
0202112 แคลคูลัส 2
0202202 หลักคณิตศาสตร0
0202333 เรขาคณิต
0202392 สัมมนาคณิตศาสตร0
0202497 โครงงานคณิตศาสตร0
0203302 คณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษา
0203303 คณิตศาสตร0ระดับ
มัธยมศึกษา
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กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

4. มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
สามารถติดตามความกาวหนาทาง
คณิตศาสตร0 คณิตศาสตรศึกษา รวมทั้ง
ความรูต;าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู และสามารถพัฒนาตนเอง
ไดอย;างต;อเนื่อง

- การจัดการเรียนการสอนที่ส;งเสริมให
นิสิตเรียนรูดวยตนเอง โดยใชการสอนที่ยึด
ผูเรียนเป]นสําคัญ
- จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป]นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูดวยตนเองของนิสิต
- การเรียนรูจากสื่อและแหล;งเรียนรูที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน โดยคํานึงถึงทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี และการคงไวซึ่งภูมิปrญญาที่
ทรงคุณค;า
- ส;งเสริมใหนิสิตนําเสนอและเผยแพร;
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ และ
มีส;วนร;วมในการบริการวิชาการ เช;น
การจัดค;ายคณิตศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาบังคับที่สอดคล+อง
0203404 การสอนคณิตศาสตร0
ระดับโรงเรียน
0202392 สัมมนาคณิตศาสตร0
0202497 โครงงานคณิตศาสตร0
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ผลการเรียนรู+
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDนครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปDนครูนักพัฒนาที่มีทักษะ
การพัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 เอาใจใส; ยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคล สราง
ความเท;าเทียม ความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และสราง
คุณค;าจากความแตกต;างระหว;างบุคคล ความหลากหลายและสังคม
พหุวัฒนธรรม เคารพสิทธิ์และใหเกียรติผูอื่น
1.2 มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย0ต;องานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย;างต;อเนื่อง ประพฤติตนเป]นแบบอย;างที่ดีแก;ศิษย0 และมี
ความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประพฤติตนอยู;ใน
ศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดวยจิตวิญญาณ
ความเป]นครู สะทอนอัตลักษณ0ครูนักพัฒนา
ELO2 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ด+วย
ความรับผิดชอบต$อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ จิตสํานึกใน
การธํารงความโปร$งใสและต$อต+านการทุจริตคอรัปชั่น โดย
ตระหนักในสิทธิและหน+าที่ความเปDนพลเมืองที่เข+มแข็ง เหมาะสม
กับสังคม การทํางาน และสภาพแวดล+อม
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กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+

(1) สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และ
อาจยกตัวอย;างกรณีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา
(2) สรางวัฒนธรรมองค0กรเพื่อปลูกฝrงใหนิสิตมี
ระเบียบวินัย ตรงต;อเวลา แต;งกายที่สุภาพ
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
(3) มอบหมายงานนิสิตเป]นรายบุคคล เพื่อฝpก
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย0โดยตองไม;กระทํา
ทุจริตคัดลอกงานของผูอื่น หรืออางงานของผูอื่น
เป]นของตนเอง
(4) มอบหมายงานที่นิสิตมีส;วนร;วมในกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน0และการร;วมกิจกรรมที่เป]น
การบริการชุมชน

(1) อาจารย0ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของนิ สิ ต จากการมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
ความตรงต;อเวลา ในการทํากิจกรรม
(2) นิสิตประเมินตนเองจากการทํากิจกรรม
(3) ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตย0ใน
หนาที่ที่นิสิตไดรับมอบหมาย
(4) อาจารย0ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของนิสิตจากกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน0และการร;วมกิจกรรมที่เป]นการบริการ
ชุมชน
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ผลการเรียนรู+
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม แกปrญหาโดยยึดหลัก
ความถูกตอง มีจิตสํานึกเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต;อสังคมส;วนรวม สามารถจัดการและคิดแกปrญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสม ทั้งในการฝpกปฏิบัติงานครู
การปฏิบัติการสอน และการทํางานร;วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยง
กับสิทธิและหนาที่ความเป]นพลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถประยุกต0ใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และใชเครื่องมือในการเรียนรูชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ
เขาถึง ในการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน ไดสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ความเป]นครู
2. ด+านความรู+

กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

ELO3 บูรณาการความรู+เนื้อหาคณิตศาสตร แนวคิดทฤษฎี
วิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตรการสอน วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียนได+เต็มตาม
ศักยภาพ มีความเท$าเทียมและเสมอภาค
2.1 วิเคราะห0ความรูในเนื้อหาคณิตศาสตร0 วิชาชีพครู
วิทยาการความรูสมัยใหม; ศาสตร0ที่เกี่ยวของ และสรุปองค0ความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน โดย
ใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให
คําปรึกษา สังคมและการศึกษา ในการวิเคราะห0 แกปrญหาและพัฒนา

(1) การใหภาพรวมความรูก;อนเขาสู;เนื้อหาที่
เรียน การเชื่อมโยงความรูใหม;กับความรูเดิมหรือ
ความรูจากศาสตร0ที่เกี่ยวของ และการสรุปความรู
ใหม;หลังจบบทเรียน โดยเลือกใชวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
(2) การใชวิธีจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป]น
สําคัญ เหมาะสมตามเนื้อหาสาระ และจุดมุ;งหมายใน
การเรียนรู เพื่อการเรียนรูทั้งองค0ความรูและทักษะ
กระบวนการเรียนรูที่เนนหลักการทางทฤษฎี และ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+

(1) อาจารย0ประเมินดวยการทดสอบย;อย
ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาคเรียน
(2) อาจารย0ประเมินความเขาใจของนิสิตจาก
การสะทอนความคิดในรูปแบบต;าง ๆ เช;น
การนําเสนอปากเปล;า การตรวจผลงาน
การแสดงออกระหว;างการทํากิจกรรมการเรียนรู
เป]นตน
(3) อาจารย0ประเมินจากการทํารายงานทั้งจาก
งานกลุ;มและรายบุคคล
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กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+
ผูเรียนที่มีแตกต;างระหว;างบุคคล ไดเหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนรู ประยุกต0ใชทางปฏิบัติในบริบทจริง
(4) อาจารย0ประเมินจากการนําเสนอผลงานต;อที่
ระดับการศึกษา ชุมชนและสังคมที่มีความหลากหลาย รวมทั้ง เท;าทัน
(3) การเรียนรูจากสื่อและแหล;งเรียนรูที่
ประชุม หรือในชั้นเรียน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหองเรียน โดย
ความรูความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัตจิ ริงและ
คํานึงถึงทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ
การบูรณาการขามศาสตร0อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological การคงไวซึ่งภูมิปrญญาที่ทรงคุณค;า
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการ
(4) เชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษเฉพาะ
ความรูทางวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
เรื่องเป]นครั้งคราว
คณิตศาสตร0(Science Technology Engineering and Mathematics
(5) การเรียนรูผ;านกระบวนการวิจัยทั้งใน
Education: STEM Education) ชุมชนแห;งการเรียนรู (Professional
รายวิชาสัมมนาและโครงงาน
Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกต0ใช
2.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร0 ออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ที่เนน
การพัฒนาการคิดของผูเรียน สือ่ และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
และปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูในสถานการณ0จาํ ลองและสถานการณ0จริงได
สอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
2.3 บู ร ณ าการแนวคิ ด ปรั ช ญ าของเศรษฐกิ จ พ อเพี ยง
องค0 ค วามรู เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน และความรู ทางคณิ ต ศาสตร0 เพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน
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3. ด+านทักษะทางป`ญญา
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูคณิตศาสตรที่มี
ความรอบรู+ คิดวิพากษ คิดริเริ่ม ใฝbรู+ และพัฒนางานอย$างสร+างสรรค
3.1 คิด คนหา วิเคราะห0ขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ
สารสนเทศจากแหล;งขอมูลที่หลากหลายอย;างรูเท;าทัน สามารถเผชิญ
และกาวทันกับการเปลีย่ นแปลง ในโลกยุคดิจิทลั เทคโนโลยีขามแพลท
ฟอร0ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานมี
ทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรู มีมโน
ทัศน0ทางคณิตศาสตร0และวิชาชีพครูที่ถูกตองและแกไขมโนทัศน0ที่ผิดได
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย;างสรางสรรค0 คิดคน
ความรูทางคณิตศาสตร0อย;างเป]นระบบ
3.3 ประยุกต0ใชความรูจากการทําวิจัยในการสรางนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สามารถแสวงหาความรูใหม;ไดดวย
ตนเอง รวมทั้งการถ;ายทอดความรู แก;ชุมชนและสังคม
ELO5 พัฒนาหรือสร+างความรู+ที่ส$งเสริมการจัดการเรียนรู+
เพื่อพัฒนาผู+เรียน
3.4 มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชเพื่อการจัด
การเรียนรู
3.5 พัฒนาหรือสรางองค0ความรูโดยใชกระบวนการวิจัย
3.6 สรางความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0โดย
ใชวิจัยเป]นฐาน

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+

(1) ส;งเสริมทักษะในการคิดและ
การแกปrญหาดวยกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
(2) การเรียนรูผ;านกระบวนการวิจัย ทั้งใน
รายวิชาที่ศึกษาและการทําวิจัยในภาคสนาม
(3) จัดใหมีรายวิชาที่เสริมสราง
การพัฒนาทักษะทางปrญญา ใหไดฝpกการวิเคราะห0
สังเคราะห0องค0ความรูใหม;จากความรูเดิม
(4) การเรียนรูจากประสบการณ0ตรงโดยให
นิสิตปฏิบัติงานจริง

(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและจาก
การปฏิบัติงานของนิสิต
(2) ประเมินความสามารถดานทักษะปrญญาทั้ง
ทักษะการคิดและการแกปrญหาโดยการสอบวัด
ความสามารถที่ใชกรณีศึกษาและสถานการณ0จําลอง
ขอสอบหรือแบบฝpกหัด
(3) ประเมินผลจากงานที่ใชทักษะการคิดและ
การแกปrญหา การศึกษาคนควาอย;างเป]นระบบ
การวิเคราะห0วิจารณ0กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ
การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบ
ปrญหา
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4. ทักษะความสัมพันธระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ได+อย$างมี
ประสิทธิภาพ
4.1 เขาใจและใส;ใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ0 และทางสังคม รวมทั้งมีกระบวนการในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน
4.2 ปฏิบัติหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมายอย;างเต็มความสามารถ มี
ความรับผิดชอบต;อหนาที่ ต;อตนเอง ต;อผูเรียน ต;อผูร;วมงาน และต;อ
ส;วนรวม สามารถช;วยเหลือและแกปrญหาตนเอง กลุ;มและระหว;างกลุ;มได
อย;างสรางสรรค0
4.3 บริหารจัดการการทํางานร;วมกับผูอื่นได ทํางานเป]นทีม
มีความรับผิดชอบต;อส;วนรวมทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอม
ELO7 มีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานร$วมกับผู+อื่น สร+าง
เครือข$ายความร$วมมือและความสัมพันธกับชุมชน
4.4 ทํางานร;วมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูร;วมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน
4.5 ปรับตัวเขากับสถานการณ0และวัฒนธรรมองค0กร มีภาวะ
ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม
สามารถชีน้ ําและถ;ายทอดความรูแก;ผูเรียน ชุมชน และสังคมอย;าง
สรางสรรค0

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+

(1) สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ0
(1) ประเมินจากผลงานวิจัยและการบริการ
คุณค;าและศักดิ์ศรีของความเป]นมนุษย0
วิชาการ
การเขาใจวัฒนธรรมองค0กร ในรายวิชาต;าง ๆ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
(2) ใชการสอนที่มีกิจกรรมกลุ;ม มีกติกา มี
ของนิสิต
การทํางานเป]นกลุ;มหรืองานที่ตองอาศัยปฏิสัมพันธ0 (3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
ระหว;างบุคคลในบางรายวิชา
มอบหมาย
(3) ส;งเสริมใหนําเสนอและเผยแพร;ผลงาน
(4) ประเมินจากการอภิปรายกรณีศึกษา
ทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ การร;วมงานกับ
นักวิจัยต;างสถาบัน และร;วมบริการวิชาการ
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5. ด+านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

(1) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูล
ELO8 สามารถใช+ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
และใช+เทคโนโลยีสารสนเทศได+อย$างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
5.1 มีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
คณิตศาสตร0และสถิติ
การคนควาและสื่อสารกับผูเรียนและบุคคลกลุ;มต;าง ๆ ไดอย;างมี
(2) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝpกทักษะ
ประสิทธิภาพ ดวยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน
การสื่อสารทั้งการพูด การฟrง และการเขียน
การนําเสนอดวยรูปแบบต;าง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ระหว;างผูเรียนและผูเกี่ยวของอื่น ๆ
เหมาะสม สอดคลองกับบริบททีห่ ลากหลาย
(3) การเรียนรูจากประสบการณ0ตรงโดยใชสื่อ
5.2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล เทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร0 และการสื่อสาร
เพื่อการวิเคราะห0ประมวลผล และนําเสนอไดอย;างเหมาะสม มีทักษะ
แบบออนไลน0 ในกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาต;าง ๆ
การวิเคราะห0ขอมูลสถิติ การสังเคราะห0ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(4) การเรียนรูจากตนแบบในการใช
เพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็นปrญหาทางการศึกษาไดอย;างรวดเร็ว
เทคโนโลยีในการสืบคนและสื่อสาร เช;น จากผูสอน
และถูกตอง
เพื่อน วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
5.3 สามารถเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
สําเร็จรูปที่จําเป]นสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน ได
อย;างถูกตองเหมาะสม โดยใชดุลยพินิจที่ดีและตระหนักถึงการละเมิด
สิทธิ์ของการลอกเลียนผลงาน

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ
การเลือกใชอุปกรณ0เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เครื่องมือคณิตศาสตร0และสถิติ
(2) ประเมินจากทักษะการสื่อสารดวยวาจา
งานเขียน รายงาน การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
(3) ประเมินจากทักษะการใชคณิตศาสตร0และ
สถิติในการจัดทําขอมูล เพื่ออธิบาย อภิปราย และ
สรุปผลการศึกษาคนควา
(4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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6. ด+านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ
ELO9 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลาย
6.1 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมความเขาใจทางคณิตศาสตร0 โดย
เลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา
การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน
การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน และแหล;ง
การเรียนรู ไดอย;างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต;างกันของผูเรียนและ
พื้นที่
6.2 ใชสื่อการสอนในการจัดการเรียนรูไดอย;างเหมาะสม
6.3 เลือกวิธีจัดการเรียนรูใหเหมาะกับบริบทของชุมชน ไม;
กระทบต;อความเชื่อและค;านิยมที่ยึดมั่น
ELO10 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรสําหรับผู+เรียนที่
หลากหลาย
6.4 จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความรูเดิมของผูเรียน รวมทั้ง
การนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะห0ผูเรียนเป]นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไก
การช;วยเหลือ แกไขและส;งเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนอง
ความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มี
ความแตกต;างระหว;างบุคคล
6.5 จัดการเรียนรูแบบร;วมมือ โดยสรางบรรยากาศ และจัด

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+

(1) การเรียนรูจากประสบการณ0ตรงผ;าน
การสอนของอาจารย0ดวยวิธีการที่หลากหลาย เช;น
การศึกษากรณีตัวอย;าง การสังเกตการณ0สอน
การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การสัมภาษณ0ผูมี
ประสบการณ0 การฝpกเขียนแผนการจัดการเรียนรู
การผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู การทดลอง
สอน เป]นตน
(2) การเรียนรูจากตนแบบ ไดแก; ผูสอน เพื่อน
ครูประจําการ ผูบริหารสถานศึกษา

(1) อาจารย0สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและ
พัฒนาการดานทักษะการสอน
(2) อาจารย0ประเมินจากการนําเสนอผลงานและ
การทดลองสอน
(3) นิสิตประเมินตนเอง
(4) อาจารย0นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และผูบริหาร
ประมวลและประเมินพฤติกรรม การสอนและทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
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สภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหล;งเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
เพื่อการเรียนรูมีความสามารถในการประสานงาน รวมทั้ง สราง
ความร;วมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ•าย เพื่ออํานวย
ความสะดวกและร;วมมือ กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปrญญารู
คิด และเกิดการใฝ•รูอย;างต;อเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
ELO11 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรอย$างบูรณาการ
6.6 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตร0การสอน องค0ความรู
คณิตศาสตร0 เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียน
6.7 จัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการแกปrญหาโลกจริงโดย
สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมใหผูเรียนมีความสุขใน
การเรียน จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณ0 เรียนรู ผ;านการลงมือปฏิบัติและการทํางาน
ในสถานการณ0จริง ส;งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ0 ฝpกการปฏิบัติใหทําได คิดเป]น ทําเป]น โดย
บูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต0ความรูมาใชเพื่อปbองกัน แกไขปrญหา และพัฒนา ดวย
ความความซี่อสัตย0 สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต;อผูเรียนโดยยึด
ผูเรียนสําคัญที่สุด

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+
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ELO12 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21
6.8 จัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและเขาใจ
เนื้อหาที่เรียนอย;างลึกซึ้ง
6.9 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนต;อยอดความรู
6.10 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนนําเสนอความรูที่คิดได
อย;างมีประสิทธิภาพ
6.11 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู
อย;างสรางสรรค0

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธการสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู+
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มคอ.2 ปริญญาตรี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู$รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู+ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตย0สุจริต สุภาพ อ;อนนอมถ;อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย;างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งต;อตนเองและผูอื่น
2. ด+านความรู+
2.1 มีความรอบรูในศาสตร0ต;าง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน0กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด+านทักษะทางป`ญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0อย;างเป]นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร0ต;าง ๆ ไปประยุกต0เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
3.3 มีความใฝ•รูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ด+านทักษะความสัมพันธระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต;อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี เคารพและใหคุณค;าแก;ตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานร;วมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต;างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยู;ร;วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอย;างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห0 สังเคราะห0 สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาต;างประเทศไดอย;างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอย;างเหมาะสมและรูเท;าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู$รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุ$มการใช+ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
0000122 การอ;านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ$มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ$มวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
กลุ$มวิชาเลือก
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม;า

1.2

2. ด+านความรู+

2.1

2.2

5.ด+านทักษะ
การวิเคราะหเชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธระหว$าง
3. ด+านทักษะทางป`ญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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รายวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี
1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ•น
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
0000163 วิถีอาเซียน
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0000165 ชมศิลปŽ ดูหนัง ฟrงเพลง
0000166 ไฟฟbากับชีวิต
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
0000168 การอ;านเพื่อชีวิต
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
0000264 เศรษฐศาสตร0และการจัดการ
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค0
0000267 ทัศนศิลปŽและสังคีตวิจกั ษ0

1.2

2. ด+านความรู+

2.1



2.2

5.ด+านทักษะ
การวิเคราะหเชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธระหว$าง
3. ด+านทักษะทางป`ญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
0000268 การเมืองการปกครองไทย
0000271 การศึกษาเพื่อสรางความเป]นพลเมือง
รวม
ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

15
3

2. ด+านความรู+

1.2

2.1

24
4


25
2

2.2

24
0

5.ด+านทักษะ
การวิเคราะหเชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธระหว$าง
3. ด+านทักษะทางป`ญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2

18
5

25
0


13
4

10
4

15
2

14
8

20
4


22
5


10
2
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หมวดวิชาเฉพาะด+าน
ผลการเรียนรู+ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจติ วิญญาณความเปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปDนครู
นักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 เอาใจใส; ยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคล สรางความเท;าเทียม ความเสมอภาคในการเรียนรูของ
ผูเรียน และสรางคุณค;าจากความแตกต;างระหว;างบุคคล ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม เคารพสิทธิ์และให
เกียรติผูอื่น
1.2 มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย0ต;องานทีไ่ ดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และ
สามารถพัฒนาตนเองอย;างต;อเนื่อง ประพฤติตนเป]นแบบอย;างที่ดีแก;ศิษย0 และมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ ประพฤติตนอยู;ในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดวยจิตวิญญาณความเป]นครู
สะทอนอัตลักษณ0ครูนักพัฒนา
ELO2 ปฏิบัตติ นตามบทบาทและหน+าที่ด+วยความรับผิดชอบต$อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ
จิตสํานึกในการธํารงความโปร$งใสและต$อต+านการทุจริตคอรัปชั่น โดยตระหนักในสิทธิและหน+าที่ความเปDน
พลเมืองที่เข+มแข็ง เหมาะสมกับสังคม การทํางาน และสภาพแวดล+อม
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม แกปrญหาโดยยึดหลักความถูกตอง มีจิตสํานึกเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต;อสังคมส;วนรวม สามารถจัดการและคิดแกปrญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสม
ทั้งในการฝpกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการสอน และการทํางานร;วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่
ความเป]นพลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถประยุกต0ใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเครื่องมือในการเรียนรูชุมชนเพื่อสราง
ความเขาใจ เขาถึง ในการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน ไดสอดคลองกับบทบาทหนาทีค่ วามเป]นครู

2. ด+านความรู+
ELO3 บูรณาการความรู+เนื้อหาคณิตศาสตร แนวคิดทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตรการสอน
วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ และเทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียนได+เต็มตามศักยภาพ
มีความเท$าเทียมและเสมอภาค
2.1 วิเคราะห0ความรูในเนื้อหาคณิตศาสตร0 วิชาชีพครู วิทยาการความรูสมัยใหม; ศาสตร0ที่เกี่ยวของ และสรุป
องค0ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน โดยใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา สังคมและการศึกษา ในการวิเคราะห0 แกปrญหาและพัฒนา
ผูเรีย นที่ มี แ ตกต; างระหว;างบุ ค คล ไดเหมาะสมกั บ บริบ ทการจัด การเรีย นรู ระดับ การศึก ษา ชุม ชนและสั งคมที่ มี
ความหลากหลาย รวมทั้ ง เท; า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและบริ บ ทโลก มี ทั ก ษะศตวรรษที่ ๒๑ มี ค วามรู
ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติ จริงและการบู รณาการขามศาสตร0อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการความรู ทางวิ ท ยาศาสตร0
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร0(Science Technology Engineering and Mathematics
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Education: STEM Education) ชุมชนแห;งการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู
ในการประยุกต0ใช
2.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร0 ออกแบบหลักสูตร แผนการจัด
การเรียนรูคณิตศาสตร0ที่เนนการพัฒนาการคิดของผูเรียน สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล และปฏิบัติ
การจัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงไดสอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
2.3 บูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค0ความรูเกี่ยวกับชุมชน และความรูทางคณิตศาสตร0
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน

3. ด+านทักษะทางป`ญญา
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูคณิตศาสตรที่มีความรอบรู+ คิดวิพากษ คิดริเริ่ม ใฝbรู+ และพัฒนา
งานอย$างสร+างสรรค
3.1 คิด คนหา วิเคราะห0ขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล;งขอมูลที่หลากหลายอย;าง
รูเท;าทัน สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลีย่ นแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอร0ม (Platform)
และโลกอนาคต นําไปประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานมีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรู มี
มโนทัศน0ทางคณิตศาสตร0และวิชาชีพครูที่ถูกตองและแกไขมโนทัศน0ที่ผิดได
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย;างสรางสรรค0 คิดคนความรูทางคณิตศาสตร0อย;างเป]นระบบ
3.3 ประยุกต0ใชความรูจากการทําวิจัยในการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สามารถ
แสวงหาความรูใหม;ไดดวยตนเอง รวมทั้งการถ;ายทอดความรู แก;ชุมชนและสังคม
ELO5 พัฒนาหรือสร+างความรู+ที่ส$งเสริมการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียน
3.4 มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรู
3.5 พัฒนาหรือสรางองค0ความรูโดยใชกระบวนการวิจัย
3.6 สรางความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0โดยใชวิจัยเป]นฐาน

4. ด+านทักษะความสัมพันธระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ได+อย$างมีประสิทธิภาพ
4.1 เขาใจและใส;ใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ0 และทางสังคม รวมทั้งมี
กระบวนการในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
4.2 ปฏิบัติหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมายอย;างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต;อหนาที่ ต;อตนเอง ต;อผูเรียน
ต;อผูร;วมงาน และต;อส;วนรวม สามารถช;วยเหลือและแกปrญหาตนเอง กลุ;มและระหว;างกลุ;มไดอย;างสรางสรรค0
4.3 บริหารจัดการการทํางานร;วมกับผูอื่นได ทํางานเป]นทีม มีความรับผิดชอบต;อส;วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดลอม
ELO7 มีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานร$วมกับผู+อื่น สร+างเครือข$ายความร$วมมือและความสัมพันธกับ
ชุมชน
4.4 ทํางานร;วมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูร;วมงาน ผูปกครองและคน
ในชุมชน
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4.5 ปรับตัวเขากับสถานการณ0และวัฒนธรรมองค0กร มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็ง
และกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถ;ายทอดความรูแก;ผูเรียน ชุมชน และสังคมอย;างสรางสรรค0

5. ด+านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช+ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและใช+เทคโนโลยีสารสนเทศได+อย$างมี
ประสิทธิภาพ
5.1 มีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและสื่อสารกับผูเรียนและบุคคลกลุ;มต;าง ๆ
ไดอย;างมีประสิทธิภาพ ดวยวิธกี ารหลากหลายทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอดวยรูปแบบต;าง ๆ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทที่หลากหลาย
5.2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิเคราะห0ประมวลผล และนําเสนอได
อย;างเหมาะสม มีทักษะการวิเคราะห0ขอมูลสถิติ การสังเคราะห0ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเขาใจองค0ความรู
หรือประเด็นปrญหาทางการศึกษาไดอย;างรวดเร็วและถูกตอง
5.3 สามารถเลื อกและใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ที่ จํ า เป] น สํ า หรับ การเรี ยนรู การจั ด
การเรี ย นรู การทํ า งาน ไดอย; า งถู ก ตองเหมาะสม โดยใชดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี แ ละตระหนั ก ถึ ง การละเมิ ด สิ ท ธิ์ ข อง
การลอกเลียนผลงาน

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ
ELO9 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลาย
6.1 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมความเขาใจทางคณิตศาสตร0 โดยเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสราง
หลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผูเรียน
การบริหาร จัดการชั้นเรียน และแหล;งการเรียนรู ไดอย;างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตา; งกันของผูเรียนและพืน้ ที่
6.2 ใชสื่อการสอนในการจัดการเรียนรูไดอย;างเหมาะสม
6.3 เลือกวิธีจัดการเรียนรูใหเหมาะกับบริบทของชุมชน ไม;กระทบต;อความเชื่อและค;านิยมที่ยดึ มั่น
ELO10 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรสําหรับผู+เรียนที่หลากหลาย
6.4 จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความรูเดิมของผูเรียน รวมทั้งการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะห0
ผูเรียนเป]นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช;วยเหลือ แกไขและ
ส;งเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกต;าง
ระหว;างบุคคล
6.5 จัดการเรียนรูแบบร;วมมือ โดยสรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหล;งเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรูมีความสามารถในการประสานงาน รวมทั้ง สรางความร;วมมือกับผูปกครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ•าย เพื่ออํานวยความสะดวกและร;วมมือ กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปrญญารูคิด และเกิด
การใฝ•รูอย;างต;อเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
ELO11 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรอย$างบูรณาการ
6.6 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตร0การสอน องค0ความรูคณิตศาสตร0 เทคโนโลยี และจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียน
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6.7 จัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการแกปrญหาโลกจริงโดยสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ0 เรียนรู ผ;าน
การลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ0จริง ส;งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ0 ฝpกการปฏิบัติใหทําได คิดเป]น ทําเป]น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและ คุณธรรมจริยธรรม
สามารถประยุกต0ความรูมาใชเพือ่ ปbองกัน แกไขปrญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตย0 สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบ
ต;อผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญทีส่ ุด
ELO12 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21
6.8 จัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและเขาใจเนื้อหาทีเ่ รียนอย;างลึกซึ้ง
6.9 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนต;อยอดความรู
6.10 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนนําเสนอความรูที่คิดไดอย;างมีประสิทธิภาพ
6.11 จัดการเรียนรูที่ส;งเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูอย;างสรางสรรค0

- 113 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู$รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู
วิชาบังคับ
0308110 ครูนักพัฒนา
  
   
    
      
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิตอล
    
           
          
สําหรับครู
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัด



 



การเรียนรู
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนา
  






 
ผูเรียน
0308240 การวัด ประเมิน และประกัน
 

 

คุณภาพการศึกษา
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
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TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308330 การสอนเฉพาะสาขา
0308340 การวิจัยและการพัฒนา
 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
0308100 การปฏิบัติการสอนใน

 
สถานศึกษา 1
0308200 การปฏิบัติการสอนใน


สถานศึกษา 2
0308300 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3
0308400 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4
วิชาเลือก
0308201 การปฏิบัติการสอนใน


ต;างประเทศ
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TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308210 ภูมิปrญญาไทยกับการศึกษา
 

  
เพื่อการพึ่งตนเอง
0308211 ความเป]นมนุษย0และการ
 


เรียนรูสําหรับครู
0308212 ความรัก ความหวัง ความงาม


และความสุข
0308213 การสื่อสารและการพัฒนา
   
        
บุคลิกภาพ
0308214 สภาวการณ0สังคมไทยในบริบท
      
     
โลก
0308233 เพศศึกษาสําหรับครู
0308234 การส;งเสริมสุขภาพใน
สถานศึกษา
0308235 การออกกําลังกายและ
นันทนาการสําหรับครู
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TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู
หนังสือ
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŽ
  
สําหรับครู
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนา
  
ความคิดสรางสรรค0สําหรับครู
0308262 สุขภาพองค0รวมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตครู
0308270 การพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนในวิทยาศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
0308271 การพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนในคณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
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TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308280 สิทธิและการคุมครองเด็ก
ปฐมวัย
0308301 ประสบการณ0วิชารชีพครูเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต
0308311 สังคมแห;งการเรียนรูตลอดชีวิต
 
0308312 นวัตกรรมครูกลาสอน
 
0308313 กาวหนากับศาสตร0พระราชา  
   

0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ0
  

0308320 สัทศาสตร0ปฏิบัติเพื่อ
การออกเสียงที่ดีกว;า
0308321 วัจนะปฏิบัตศิ าสตร0และ
การสื่อสารทางภาษา
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
พหุวัฒนธรรม
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TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308323 สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการศึกษา
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
0308331 การจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิด
0308341 การออกแบบโครงการและ
การประเมิน
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนา
การเรียนรู
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่สอง
0308351 การสอนภาษาไทยกับ
ภาษาศาสตร0การศึกษา
0308360 การสอนสังคมโดยใชชุมชน
เป]นฐาน
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TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและ
   

                  
มัธยมศึกษา
0308362 ชุมชนแห;งการเรียนรูเชิง
            
           
วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนา
0308363
ชุมชน
การพัฒนาสมรรถนะใน
0308370
การสอนวิทยาศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
การพัฒนาสมรรถนะใน
0308371
การสอนคณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
การจัดการศึกษาปฐมวัยโดย
0308380
ครอบครัว
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TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308410 การศึกษาเพื่อการอยูร; ;วมกัน
อย;างเสมอภาค
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
0308412 กฎหมายการศึกษา
0308413 สถานศึกษาสรางสุข
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
งานวิชาการสําหรับครู
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับ
กลุ;มสาระวิชา
0308422 การบูรการภาษาอังกฤษกับ
การจัดการเรียนรูระดับ
ประถมศึกษา
0308423 การพัฒนาสมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
0308430 การเรียนรวม
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ELO5

ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308431 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0
ระดับชั้นประถมศึกษา
0308432 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร0
ระดับชั้นประถมศึกษา
0308433 บาติกเบื้องตนสําหรับครู
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรม
ในสถานศึกษา
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุม
สัมมนาในสถานศึกษา
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรม
ศึกษาในชั้นเรียน
0308441 การประเมินเพื่อประกัน
คุณภาพ
0308442 การวัดประเมินแบบเนน
ผลลัพธ0
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ELO5

ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308443 วิทยาการขอมูลและ
การวิเคราะห0เพื่อการศึกษา
การสอนภาษาไทยสําหรับ
0308450
ครูนวัตกร
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตรภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชน
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเป]น
ภาษานานาชาติ
วิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเอกเฉพาะ
0202111 แคลคูลสั 1
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0202112
0202202
0202224
0202333
0202392
0202497
0214101
0214191

แคลคูลสั 2
หลักคณิตศาสตร0
พีชคณิตเชิงเสน
เรขาคณิต
สัมมนาคณิตศาสตร0
โครงงานคณิตศาสตร0
คอมพิวเตอร0เบื้องตน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร0

   


   
   
 

   
   

0221102 เคมีพื้นฐาน
0221192 ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน

0222101
0222191
0223103
0223193

ชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
ฟ_สิกส0พื้นฐาน
ปฏิบัติการฟ_สิกส0พื้นฐาน
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ELO5

ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

วิชาบูรณาการการเรียนรู+
0203201 หลักสูตรคณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
0203281 เทคโนโลยีสําหรับครู
คณิตศาสตร0
0203302 คณิตศาสตร0ระดับประถม
ศึกษา
0203303 คณิตศาสตร0ระดับ
มัธยมศึกษา
0203404 การสอนคณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
วิชาเลือก
0202212 แคลคูลสั เวกเตอร0
0202313 คณิตวิเคราะห0
0202314 ตัวแปรเชิงซอน
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF
1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป`ญญา

รายวิชา
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELO5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ELO6

ELO7

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO8

6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ

ELO9

ELO10 ELO11

ELO12

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0202323
0202342
0202361
0202423
0202493
0202494
0203382

ทฤษฎีจํานวน
คณิตศาสตร0เชิงการจัด
ทฤษฎีสมการ
พีชคณิตนามธรรม
หัวขอทางคณิตศาสตร0 1
หัวขอทางคณิตศาสตร0 2
การวิจัยในชั้นเรียน
คณิตศาสตร0
0203471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร0
0219202 หลักสถิติ
0219453 สถิติสาํ หรับการวิจัย
รวม
ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง















 
 
 






 
   
 
   
    






 



   





 
 
 



  
   
  
   
     



     

   
  
  
  

   
 
 

  

   




35 21 29 16 73 47 27 48 48 21 16 15 15 22 32 41 32 24 22 24 28 29 27 18 23 22 22 20 18 13 24 17
68 78 70 64 25 34 34 39 37 68 50 54 50 55 56 50 57 44 77 70 56 45 53 57 50 47 43 36 55 61 43 43
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให+ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม;นอยกว;ารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต;ละรายวิชาเป]นแบบระดับขั้น โดย
เป] น ไปตามขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว; า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5
(ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลั ก สู ต รกํ า หนดใหมี ร ะบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู ของนิ สิ ต เป] น ส; ว นหนึ่ งของระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการโดยอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งมีการรายงานผลซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชา ดําเนินการโดยผูที่มีส;วนเกี่ยวของกับรายวิชา ดังนี้
(1) กําหนดใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและสามารถตรวจสอบผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(2) มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ0การประเมิน วิธีการประเมิน และเครื่องมือที่ใช
ในการประเมิน (ขอสอบและเครื่องมือต;าง ๆ ที่ใชในการประเมินผูเรียน) ใหเป]นไปตามที่กําหนด (มคอ.3) โดย
ผูทรงคุณวุฒิภายในสาขาวิชา
การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล ดังนี้
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์
โดยมี การทวนสอบในเรื่อง ดังนี้
(1.1) ตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต;าง ๆ
(1.2) ตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน;วยงานหรือสถานประกอบการ
(2) มีคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(3) มีคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยช;วยตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิต ตองลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสู ตร สอบผ;านและมีผ ลการประเมิน โดย
สมบู รณ0 ทุกรายวิช าที่ ล งทะเบี ย น ทั้ งนี้ ต องมี ค;าเฉลี่ ย สะสมไม; น อยกว; า 2.00 และตองเป] น ไปตามขอบั งคั บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว;าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก
ช)
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม$
1.1 ระดับมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย0ใหม;เป]นประจําทุกป? โดยเนนการใหความรู เรื่อง
การเป]นครูมืออาชีพ เทคนิคการสอน และหลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
- มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการฝpกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอน
1.2 ระดับคณะ
- ส;งเสริมใหอาจารย0ใหม;ไดฝpกอบรมในเรื่องกลยุทธ0และวิธีการสอนแบบต;าง ๆ กลยุทธ0การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมิ นประสิทธิผ ลของรายวิชาและการปรับ ปรุง ตลอดจนใหมีความรูและเขาใจ
นโยบายของคณะวิทยาศาสตร0และหลักสูตรที่รับผิดชอบ
- ส;งเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ0เพื่อส;งเสริมการสอนและการวิจัย
1.3 ระดับหลักสูตร
สาขาวิชากําหนดอาจารย0พี่เลี้ยงเพื่อช;วยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา โดยมีการชี้แจงและมอบ
เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรใหอาจารย0ใหม; เพื่อใหมีความเขาใจจุดมุ;งหมาย โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนานิสิตเพื่อใหคณาจารย0ดังกล;าวสามารถใหคําแนะนําแก;นิสิตไดอย;าง
มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรู+และทักษะให+แก$อาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส;งเสริมคณาจารย0ใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ0 เพื่อพัฒ นาการสอนและ
การวิจัยอย;างต;อเนื่อง มีการสนับสนุนดานการทําวิจัย การฝpกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค0กรต;าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต;างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ0
2.1.2 ส;งเสริมใหคณาจารย0พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ ทันสมัยโดย
ไดรั บ ความร;ว มมื อจากสํ านั กคอมพิ ว เตอร0 ในการพั ฒ นาสื่ อเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร0เพื่ อใชประกอบการจั ด
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด+านอื่น ๆ
2.2.1 การมี ส; ว นร; ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก; ชุ ม ชนที่ เกี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาความรู และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารย0ทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส;งเสริมการทําวิจัยสรางองค0ความรูใหม;เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสรางความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใชระบบ AUN - QA ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. บัณฑิต
มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รตามเกณฑ0 ม าตรฐานหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใชระบบ AUN
- QA ของมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ มีกระบวนการหรือวิธีการนํ าขอมูลอั ตราการสําเร็จการศึกษา และการออก
กลางคัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการสําเร็จการศึกษา กิจกรรมวิจัยของผูเรียนและความพึงพอใจของผูมีส;วนไดส;วน
เสีย แต;ละรุ;นอย;างนอย 3 ป? มาเป]นขอมูลยอนกลับและเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
3. นิสิต
มีกระบวนการ วิธีการ เกณฑ0 การรับ นิ สิต ที่ เหมาะสม มี การประเมิน ปรับ ปรุงกระบวนการคั ด เลือกให
ทันสมัย มีการปฐมนิเทศเตรียมความพรอมก;อนเขาศึกษา มีระบบการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
แนะแนว จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนผลการเรียนรูที่คาดหวังและสมรรถนะการไดงานทํา ใชระบบ
กํากับติดตามเพื่อส;งเสริมความกาวหนา รวมทั้งส;งเสริมใหเกิดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง
สังคมที่เกื้อหนุนต;อการเรียนรูของนิสิต
4. อาจารย
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒ นาอาจารย0 มีระบบการรับ สมัคร การคั ดเลือกอาจารย0 ตาม
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ มีการยกย;องใหรางวัล และการเลื่อนตําแหน;ง มีการสื่อสารใหผูเกี่ยวของ และผูมี
ส;วนไดส;ว นเสีย รับ ทราบและเป] น ขอมู ล ยอนกลั บ มี การกํ าหนดสมรรถนะและประเมิ น อย;างชั ด เจนเพื่ อนํ า
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งนําไปใช
ปรับ ปรุงหลั กสูต รและองค0กร มีกระบวนการวิเคราะห0 ความตองการในการฝpกอบรม และพั ฒ นาอาจารย0 ที่
สอดคลองกับการบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน
นําระบบประกันคุณภาพตามแนว AUN - QA มาใชในการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีกระบวนการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับวิสัยทัศน0 พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
คณะศึ ก ษาศาสตร0 และเครื อ ข; า ยวิ ช าชี พ ครู เนนความสมดุ ล ครอบคลุ ม ผลการเรี ย นรู ลั ก ษณะทั่ ว ไปและ
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ลักษณะเฉพาะตามปรัชญา จุดเนนของหลักสูตร ตอบสนองความตองการของผูมีส;วนไดส;วนเสีย รายละเอียด
และโครงสราง สาระเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม ครบถวน ทันสมัย การออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและส;งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งกิจกรรมส;งเสริม
ความเป]นครู มีระบบปรับปรุงอย;างต;อเนื่ อง มีวิธีการเผยแพร;รายละเอียดหลักสู ตรเพื่อใหกลุ;มเปbาหมายใน
อนาคตและนิ สิ ต ปr จ จุ บั น เขาถึ งได การประเมิ น ผลผู เรี ย นมี ขั้น ตอน กระบวนการ วิ ธี การที่ ห ลากหลาย มี
มาตรฐานในการวัดและประเมินอย;างเป]นธรรมสอดคลองเหมาะสมกับรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และนําขอมูลยอนกลับมาจากผูสอน เพื่อใชปรับปรุงการเรียนรูของนิสิต มีระบบอุทธรณ0 รองทุกข0ผลการให
คะแนนที่ นิ สิต รับ ทราบสามารถเขาถึงได มี ขอมู ลเกี่ย วกับ ความพึ งพอใจต; อการประเมิ น และการจัด การขอ
รองเรียนจากนิสิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+
1. มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางในการใหบริการสื่อการเรียนรูในหองสมุด โดยสํานักหอสมุดไดดําเนินการ
สํารวจความตองการหนังสือ ตํารา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส0 ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพครู ใหเหมาะสม เพียงพอ
พรอมใชงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร และดําเนินการจัดซื้อตามความตองการของอาจารย0
ประจําหลักสูตร อาจารย0ผูสอน และใหบริการสืบคนหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัย เพื่อสะดวกในการเรียน
การสอนทันต;อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ มีการประเมินการใหบริการผ;านระบบออนไลน0และนําผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงการใหบริการต;อไป
2. สํ านั กคอมพิ ว เตอร0ไดใหบริการคอมพิ วเตอร0 และสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส0 เพื่ อใหนิ สิ ตไดคนควาเอกสาร
การเรียนการสอนไดอย;างทันที ทันสมัย ทั้งในดานการศึกษาและการวิจัย ใหบริการ Wifi ในการเชื่อมต;อโลก
ออนไลน0เพื่อสามารถคนควาไดทุกที่ทุกเวลาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐาน สิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย ใหกับ บุคลากรและนิสิต ที่ มี
ความตองการพิเศษเกี่ยวกับที่จอดรถ การจัดทางลาดสําหรับผูพิการโดยคํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสมและ
ทันสมัย รวมทั้งการสรางอาคารใหม; ๆ เป]นไปตามหลักอารยะสถาปrตย0ที่พรอมรองรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ
4. หลักสูตรจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความเป]นครูตามเกณฑ0ที่ มคอ. 1 กําหนดทั้งกิจกรรมบังคับและ
กิจกรรมเลือกภายใตการบริหารจัดการร;วมกันระหว;างคณะศึกษาศาสตร0และคณะผลิตร;วมตามสาขาวิชาเอก
และมีการสรุปเขียนรายงานเพื่อการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. ตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. คณาจารย0ประจําหลักสูตรอย;างนอยรอยละ 80 มีส;วนร;วมใน
X
X
X
X
X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
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ตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0และสาขา
ศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป?) พ.ศ. 2562
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ0
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย;างนอยก;อน
การเป_ดสอนในแต;ละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
X
X
X
X
X
ผลการดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เป_ดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป?การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน
X
X
X
X
X
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อย;างนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เป_ดสอนในแต;ละป?การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ0
X
X
X
X
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป?ที่แลว
8. คณาจารย0ใหม; (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานศาสตร0วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู
9. คณาจารย0ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย;างนอยป?ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม;นอยกว;ารอยละ 50 ต;อป?
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาป?สุดทาย/บัณฑิตใหม;
X
X
ที่มีต;อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม;นอยกว;า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต;อบัณฑิตใหม;เฉลี่ยไม;
X
นอยกว;า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตไดรับเขาร;วมกิจกรรมส;งเสริมความเป]นครูครบถวนทุก
X
X
X
X
X
กิจกรรมที่กําหนดและเป]นประจําทุกป?
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14. มีการจัดประสบการณ0บูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป]นประจําทุกป?การศึกษา
15. ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ;านเกณฑ0ขั้นต่ํา
รอยละ 60
รวมตัวบ$งชี้บังคับที่ต+องดําเนินการ (ข+อ 1-5) ในแต$ละป
ตัวบ$งชี้บังคับ (ข+อที่)
รวมตัวบ$งชี้ในแต$ละป

มคอ.2 ปริญญาตรี
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X
X
X
X
X

6
1-5
11

7
1-5
12

7
1-5
12

X

X

7
1-6
14

15
15
15
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) กําหนดใหคณาจารย0เขียนประมวลรายวิชาของรายวิชาที่สอน (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ0
และการระบุรายละเอียดของการปรับปรุงประมวลรายวิชาในแต;ละป?การศึกษา)
(2) การประชุ ม ร; ว มของคณาจารย0 ผู สอนในหลั ก สู ต รเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของอาจารย0ที่มีความรูในการใชกลยุทธ0การสอน
(3) สอบถามจากนิสิ ต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ;มนิสิต ระหว;างภาคการศึกษา โดยอาจารย0ผูสอน
(4) ประเมิ น จากการเรี ย นรู ของนิ สิ ต จากพฤติ ก รรมการแสดงออก การทํ า กิ จ กรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใช+แผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคเรียน โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
(2) อาจารย0ผูสอนทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยแจกแบบประเมินใหกับ
นิสิตในแต;ละรายวิชาก;อนสิ้นภาคการศึกษา เพื่อใชเป]นผลปbอนกลับในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปrจจุบันและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินการสอนจากนิสิตโดยมีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรเป]นผูรับผิดชอบในการติดตามขอมูล
2.2 โดยผูมีส;วนเกี่ยวของ
ประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต
2.3 โดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาหรือจากผูประเมิน
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน;วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ; ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต;ละรายวิชาจะทําใหทราบปrญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปrญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเป]นการปรับปรุงย;อย
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ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปrญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป? ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแต$งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
1. ผู+ช$วยศาสตราจารย ดร.กรวิกา ก+องกุล
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
กศ.บ. (คณิตศาสตร0) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540
ผลงานทางวิชาการ
ธิณนิวัต บรรลือพืช, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2563). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยการ
สอนผ; านการแกปr ญ หา เรื่อ ง แผนภู มิรู ป วงกลม ของนั กเรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาป? ที่ 2,” การประชุ ม
วิชาการ ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจําป? 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 ครั้งที่ 1 ภายใตหั วขอ “วิจัยนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ;านเพื่ อ
ขับเคลื่อนประเทศไทย" ผ;านระบบออนไลน0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563. (หนา 239-246). สงขลา :
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
พัชรี เรืองสวัสดิ์, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2562). “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิส ต0 ที่ ส; งเสริ มความเขาใจทางคณิ ต ศาสตร0 เรื่ อง ความน; า จะเป] น ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 5,” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร0วิชาการ ครั้งที่ 11 และการนําเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติ: สรางสรรค0นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น. (หนา 219-207). วันที่
26-27 กรกฎาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช
: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ศุ ภ นั ส นงนวล, กรวิ ก า กองกุ ล และวิ ษ ณุ นภาพั น ธ0 . (2562). “การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช า
คณิตศาสตร0ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0 เรื่อง สถิติเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่
5,” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร0วิชาการ ครั้งที่ 11 และการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ :
สรางสรรค0นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น. (หนา 221-230). วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562
ณ คณะครุศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช.
จริ ย า สั งข0 แ กว, วิ ษ ณุ นภาพั น ธ0 และกรวิ ก า กองกุ ล . (2562). “การศึ ก ษาความรู สึ ก เชิ งจํ า นวนและ
ความกาวหนาในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร0 ของนักเรียนที่เรียนโดยเนนกระบวนการไดมาซึ่งความรู,”
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562. (หนา 372-379). วันที่
9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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ป_ ย ะณั ฐ หมื่ น วงศ0 , วิ ษณุ นภาพั น ธ0 และกรวิ กา กองกุ ล . (2562). “การพั ฒ นากิ จกรรมการเรีย นรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0ที่ส;งเสริมทักษะการแกโจทย0ปrญหา เรื่องสมการและการแกสมการ ของ
นักเรียน ชั้ น ประถมศึ ก ษาป? ที่ 6,” การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ครั้ งที่ 29
ประจําป? 2562. (หนา 380-387). วั น ที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรี ย นทั ล .
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บุ ญ เลิ ศ ดั งใจปอง, วิ ษณุ นภาพั น ธ0 และกรวิ กา กองกุ ล. (2561). “การพั ฒ นากิ จกรรมการเรีย นรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0ที่ส;งเสริมทั กษะการสื่อสาร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป?ที่ 1,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขต
กํ า แพงแสน ครั้ ง ที่ 15 ประจํ า ป? 2561. (หนา 895-904). วั น ที่ 6-7 ธั น วาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0.
กมลชนก ศรีวรรณ, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพั นธ0. (2561). “การพั ฒ นากิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0 เรื่อง กําหนดการเชิงเสน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6,” ใน การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใชชุมชนสรางสังคมฐานความรู
สาขาการศึกษา. (หนา 39-49). วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. กรุงเทพฯ
: พิมพ0ทันใจ.
สันติ เจริญวัฒนะ, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0 เรื่อง ความสัมพันธ0และฟrงก0ชัน สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4,” ใน
การประชุ ม วิ ช าการและนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ 2561 : การวิ จั ย รั บ ใชชุ ม ชนสรางสั งคม
ฐานความรู สาขาการศึกษา. (หนา 424-431). วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุรี. กรุงเทพฯ : พิมพ0ทันใจ.
อภิชญา รังสฤษฏ0พิพัฒน0, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปrญหาเป]นฐาน เรื่อง ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนําไปใช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 1,” ใน การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใชชุมชนสรางสังคมฐานความรู
สาขาการศึ ก ษา. (หนา 457-465). วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี .
กรุงเทพฯ : พิมพ0ทันใจ.
ธณัชชา จันทกาญจน0 และกรวิกา กองกุล. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต0 เรื่อง ลําดับ ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 5,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรูและสิ่งประดิษฐ0 ครั้งที่ 2 ประจําป? 2561. (หนา 195-205). วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
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ประภาศรี ธานีรัตน0, วิษณุ นภาพันธ0 และกรวิกา กองกุล. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่ส;งเสริม
ความเขาใจทางคณิ ตศาสตร0 เรื่องฟrงก0 ชันเอกซ0โพเนนเชียลและฟr งก0ชันลอการิทึม ของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาป?ที่ 4,” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป? 2561.
(หนา 256-263). วัน ที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิ ห ลา บีช . สงขลา : มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ.
2. อาจารยเกษราภรณ แซ$ตั้ง
ประวัติการศึกษา
กศ.ม. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2549
กศ.บ. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546
ผลงานทางวิชาการ
อลงกรณ0 แซ;ตั้ง, เกษราภรณ0 แซ;ตั้ง และสมภพ ล่ําวัฒนพร. (2562). “สมบัติของรูปสามเหลี่ยมเคปเลอร0,”
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562. วันที่ 9-10
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (หนา 395-398).
3. อาจารยสมภพ ล่ําวัฒนพร
ประวัติการศึกษา
กศ.ม. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2532
ผลงานทางวิชาการ
อรวรรณ ธนูศร, สมภพ ล่ําวัฒนพร และปrทมา สํานักโหนด. (2562). “ปrจจัยที่ส;งผลต;อแรงจูงใจทาง
การศึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป?) มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562. วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม
สยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (หนา 1974-1982).
อลงกรณ0 แซ;ตั้ง, เกษราภรณ0 แซ;ตั้ง และสมภพ ล่ําวัฒนพร. (2562). “สมบัติของรูปสามเหลี่ยมเคปเลอร0,”
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562. วันที่ 9-10
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (หนา 395-398).
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4. อาจารยอลงกรณ แซ$ตั้ง
ประวัติการศึกษา
กศ.ม. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547
วศ.บ. (ไฟฟbา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2543
ผลงานทางวิชาการ
อลงกรณ0 แซ;ตั้ง, เกษราภรณ0 แซ;ตั้ง และสมภพ ล่ําวัฒนพร. (2562). “สมบัติของรูปสามเหลี่ยมเคปเลอร0,”
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562. วันที่ 9-10
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (หนา 395-398).
5. ผู+ช$วยศาสตราจารยสิรีพร สังขทอง
ประวัติการศึกษา
พบ.ม. (สถิติประยุกต0) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0, 2529
วท.บ. (คณิตศาสตร0) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2527
ผลงานทางวิชาการ
ฤทัยชนก แกววิรัตน0, มารีนา มะหนิ และสิรีพร สังข0ทอง. (2562). “การประมาณค;ารังสีอาทิตย0รวมราย
เดือนของจังหวัดสงขลา โดยใชเทคนิคโครงข;ายประสารทเทียม,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562. (หนา 314-323). วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ
โรงแรมสยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
พีระ ทองมี และสิรีพร สังข0ทอง. (2561). “การทดสอบทีและการทดสอบ z กับขนาดตัวอย;าง,” การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป? 2561. (หนา 249-255). วันที่ 8-9
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
มารีนา มะหนิ และสิรีพร สังข0ทอง. (2561). “การสรางและหาประสิทธิภาพของคู;มือการสอน วิชา
ปฏิบัติการฟ_สิกส0 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป? 2561. (หนา 1652-1657). วันที่ 8-9 พฤษภาคม
2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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6. อาจารย ดร.วิษณุ นภาพันธ
ประวัติการศึกษา
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
กศ.ม. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544
ค.บ. (คณิตศาสตร0) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540
ผลงานทางวิชาการ
ธิณนิวัต บรรลือพืช, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2563). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยการสอน
ผ;านการแกปrญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2,” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจําป? 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะ
มนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 ครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอ “วิจัยนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ;านเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทย" ผ;านระบบออนไลน0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563. (หนา 239-246). สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.
พัชรี เรืองสวัสดิ์, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2562). “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิส ต0 ที่ ส; งเสริ มความเขาใจทางคณิ ต ศาสตร0 เรื่ อง ความน; า จะเป] น ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 5,” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร0วิชาการ ครั้งที่ 11 และการนําเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติ: สรางสรรค0นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น. (หนา 219-207). วันที่
26-27 กรกฎาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช
: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ศุ ภ นั ส นงนวล, กรวิ ก า กองกุ ล และวิ ษ ณุ นภาพั น ธ0 . (2562). “การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช า
คณิตศาสตร0ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0 เรื่อง สถิติเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่
5,” ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร0วิชาการ ครั้งที่ 11 และการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ :
สรางสรรค0นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น. (หนา 221-230). วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562
ณ คณะครุศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช.
จริยา สังข0แกว, วิษณุ นภาพันธ0 และกรวิกา กองกุล. (2562). “การศึกษาความรูสึกเชิงจํานวนและ
ความกาวหนาในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร0 ของนักเรียนที่เรียนโดยเนนกระบวนการไดมาซึ่งความรู,”
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562. (หนา 372-379).
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ป_ยะณัฐ หมื่นวงศ0, วิษณุ นภาพันธ0 และกรวิกา กองกุล. (2562). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0ที่ส;งเสริมทักษะการแกโจทย0ปrญหา เรื่องสมการและการแกสมการ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป?ที่ 6,” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562.
(หนา 380-387). วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล. สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.
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บุญเลิศ ดังใจปอง, วิษณุ นภาพันธ0 และกรวิกา กองกุล. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0ที่ส;งเสริมทักษะการสื่อสาร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 1,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 15 ประจําป? 2561. (หนา 895-904). วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0.
กมลชนก ศรีวรรณ, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0 เรื่อง กําหนดการเชิงเสน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6,” ใน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใชชุมชนสรางสังคม
ฐานความรู สาขาการศึกษา. (หนา 39-49). วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี. กรุงเทพฯ : พิมพ0ทันใจ.
สันติ เจริญวัฒนะ, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต0 เรื่อง ความสัมพันธ0และฟrงก0ชัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4,”
ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใชชุมชนสรางสังคม
ฐานความรู สาขาการศึกษา. (หนา 424-431). วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี. กรุงเทพฯ : พิมพ0ทันใจ.
อภิชญา รังสฤษฏ0พิพัฒน0, กรวิกา กองกุล และวิษณุ นภาพันธ0. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปrญหาเป]นฐาน เรื่อง ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนําไปใช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 1,” ใน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใชชุมชนสรางสังคม
ฐานความรู สาขาการศึกษา. (หนา 457-465). วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี. กรุงเทพฯ : พิมพ0ทันใจ.
ธณัชชา จันทกาญจน0 และกรวิกา กองกุล. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต0 เรื่อง ลําดับ ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 5,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ0 ครั้งที่ 2 ประจําป? 2561. (หนา 195-205). วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ประภาศรี ธานีรัตน0, วิษณุ นภาพันธ0 และกรวิกา กองกุล. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่ส;งเสริม
ความเขาใจทางคณิตศาสตร0 เรื่องฟrงก0ชันเอกซ0โพเนนเชียลและฟrงก0ชันลอการิทึม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป?
2561. (หนา 256-263). วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช. สงขลา :
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
วิษณุ นภาพันธ0. (2561). “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ส;งเสริมทักษะการแกปrญหาทาง
คณิตศาสตร0,” วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 21 (3 ฉบับพิเศษ), 249-258.
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7. ผู+ช$วยศาสตราจารย ดร.สารภี ไชยรัตน
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยเชียงใหม;, 2538
วท.บ. (คณิตศาสตร0) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2527
ผลงานทางวิชาการ
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20. อาจารยพีระ ทองมี
ประวัติการศึกษา
วท.ม. (สถิติประยุกต0) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0, 2542
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต, 2536
ผลงานทางวิชาการ
พีระ ทองมี และสิรีพร สังข0ทอง. (2563). “การใชการทดสอบ Welch’s t แทนการทดสอบ Student t,”
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ครั้งที่ 30 ประจํ า ป? 2563 และการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 ครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอ “วิจัยนวัตกรรม : การ
เปลี่ยนผ;านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย" ผ;านระบบออนไลน0 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563. (หนา 215223). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
พีระ ทองมี และสิรีพร สังข0ทอง. (2561). “การทดสอบทีและการทดสอบ z กับขนาดตัวอย;าง,” การประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ครั้ งที่ 28 ประจํ า ป? 2561. (หนา 249-255). วั น ที่ 8-9
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

- 151 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว$าง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 กับ
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1. ชื่อหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร0
Bachelor of Education Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญา
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร0
Bachelor of Education (Mathematics)
กศ.บ. (คณิตศาสตร0)
B.Ed. (Mathematics)
3. หน$วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร0ร<วมกับคณะวิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ครูคณิตศาสตร0ถ<ายทอดดี มีความรูลึก สํานึกในวิชาชีพครู รอบรูการใช
เทคโนโลยี
4.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร0 ที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและถ<ายทอดองค0ความรูทาง
คณิตศาสตร0
2. มีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร0ในระดับโรงเรียน

1. ชื่อหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร0
Bachelor of Education Program in Mathematics
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กศ.บ. (คณิตศาสตร0)
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3. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อส<งเสริมการเรียนรู
คณิตศาสตร0ในระดับโรงเรียน
4. มีจิตสํานึกและปฏิบัตติ นตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณครู
ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง (ELOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะตาม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังนี้
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจติ วิญญาณความเป]นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป]นครูนักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผูเรียน ตนเอง และชุมชน
ELO2 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ดวยความรับผิดชอบต<อตนเอง
และสังคม มีจิตสาธารณะ จิตสํานึกในการธํารงความโปร<งใสและต<อตานการทุจริต
คอรัปชั่น โดยตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป]นพลเมืองที่เขมแข็ง เหมาะสมกับ
สังคม การทํางาน และสภาพแวดลอม
ELO3 บูรณาการความรูเนื้อหาคณิตศาสตร0 แนวคิดทฤษฎีวิชาชีพครู
หลักสูตร ศาสตร0การสอน วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ มีความเท<าเทียมและเสมอภาค
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองใหเป]นครูคณิตศาสตร0ทมี่ ีความรอบรู คิด
วิพากษ0 คิดริเริม่ ใฝ•รู และพัฒนางานอย<างสรางสรรค0
ELO5 พัฒนาหรือสรางความรูที่สง< เสริมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ไดอย<างมีประสิทธิภาพ
ELO7 มีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานร<วมกับผูอื่น สรางเครือข<ายความ
ร<วมมือและความสัมพันธ0กับชุมชน
ELO8 สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศไดอย<างมีประสิทธิภาพ
ELO9 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ที่มรี ูปแบบหลากหลาย
ELO10 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0สําหรับผูเรียนที่หลากหลาย
ELO11 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0อย<างบูรณาการ
ELO12 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
5. จํานวนหน$วยกิต
ไม<นอยกว<า 132 หน<วยกิต
6. โครงสร+างหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร (หลักสูตร 4 ป@) จํานวนหน<วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
ไม<นอยกว<า 132 หน<วยกิต ตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน$วยกิต
วิชาบังคับ
18 หน<วยกิต
กลุ<มการใชภาษา
9 หน<วยกิต
กลุ<มบูรณาการ
9 หน<วยกิต
วิชาเลือก
12 หน<วยกิต
กลุ<มวิชาบังคับเลือก
3 หน<วยกิต
กลุ<มวิชาเลือก
9 หน<วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด+าน
ไม$น+อยกว$า
96 หน$วยกิต
วิชาชีพครู
ไม<นอยกว<า
36 หน<วยกิต
วิชาบังคับ
22 หน<วยกิต
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน<วยกิต
วิชาเลือก
ไม<นอยกว<า
2 หน<วยกิต
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ไม<นอยกว<า
36 หน<วยกิต
วิชาบังคับ
22 หน<วยกิต
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน<วยกิต
วิชาเลือก
ไม<นอยกว<า
2 หน<วยกิต
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วิชาเอก
ไม<นอยกว<า
60 หน<วยกิต
วิชาบังคับ
40 หน<วยกิต
วิชาเอกเฉพาะ
30 หน<วยกิต
วิชาบูรณาการการเรียนรู
10 หน<วยกิต
วิชาเลือก
ไม<นอยกว<า
20 หน<วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม$น+อยกว$า
6 หน$วยกิต
7. คําอธิบายรายวิชาชีพครู เปDนไปตามมาตรฐานความรู+ ดังนี้
มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค<านิยมและคุณลักษณะความเป]นครู
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ0กบั ผูปกครองและชุมชน
มาตรฐานความรู+และประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ความรูและศาสตร0การสอน
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหนาที่ครู

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
วิชาเอก
ไม<นอยกว<า
60 หน<วยกิต
วิชาบังคับ
40 หน<วยกิต
วิชาเอกเฉพาะ
30 หน<วยกิต
วิชาบูรณาการการเรียนรู
10 หน<วยกิต
วิชาเลือก
ไม<นอยกว<า
20 หน<วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม$น+อยกว$า
6 หน$วยกิต
7. คําอธิบายรายวิชาชีพครู เปDนไปตามมาตรฐานความรู+ ดังนี้
มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค<านิยมและคุณลักษณะความเป]นครู
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ0กบั ผูปกครองและชุมชน
มาตรฐานความรู+และประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ความรูและศาสตร0การสอน
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหนาที่ครู

เหตุผลการปรับปรุง

คงเดิม
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7. คําอธิบายรายวิชา
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง
ผูเรียน และชุมชน สามารถใหเหตุผลและแกไขปrญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป]นครู เป]นผูนําการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู
ตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต<างทางสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต0ใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป] น
พลเมืองและการส<งเสริมความเป]นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝ•เรียนรู
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบู รณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทั ลเพื่ อการจัดการเรีย นรูการพัฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย<างเท<าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
0308232 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
English Language for Teacher
การใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟrง การพูด การ
อ<าน การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรมกับการใชภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ ความหมายอย< า งถู ก ตองในการอยู< ร< ว มกั น อย< า งสั น ติ ใ นสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
7. คําอธิบายรายวิชา
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3) คงเดิม
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง
ผูเรียน และชุมชน สามารถใหเหตุผลและแกไขปrญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป]นครู เป]นผูนําการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู
ตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต<างทางสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต0ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป]นพลเมือง
และการส<งเสริมความเป]นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝ•เรียนรู
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5) คงเดิม
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่ อการสื่อสารสําหรับ ครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่ อการจัด การเรีย นรูการพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย<างเท<าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
0308232 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3) คงเดิม
English Language for Teacher
การใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟrง การพูด การ
อ<าน การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรมกับการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อความหมายอย<างถูกตองในการอยู<ร<วมกันอย<างสันติในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
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0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและ
การเรียนรู จิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ
การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่อรู
เขาใจ แกไข และพัฒ นาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางและยอมรับในความ
แตกต<างระหว<างบุคคล กลุ<ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรง
บันดาลใจใหผูเรียนเป]นผูใฝ•เรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป]นบุคคลแห<งการเรียนรู
ตลอดชีวิต
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Technology Digital for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบู รณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทั ลเพื่ อการจัดการเรีย นรูการพัฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย<างเท<าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5) คงเดิม
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและ
การเรียนรู จิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ
การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่อรู
เขาใจ แกไข และพัฒ นาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางและยอมรับในความ
แตกต<างระหว<างบุคคล กลุ<ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรง
บันดาลใจใหผูเรียนเป]นผูใฝ•เรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป]นบุคคลแห<งการเรียนรู
ตลอดชีวิต
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5) คงเดิม
Languages and Technology Digital for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่ อการสื่อสารสําหรับ ครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่ อการจัด การเรีย นรูการพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย<างเท<าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
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0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปrญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้นเรียน
การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส<งเสริมทักษะการเรียนรู และการพัฒนา
ความเป]นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปrญหา และพัฒนาการเรียนรู
การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลแการวิจัยไปใชปรับปรุงผูเรียน
และคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร<
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาเฉพาะ หลักการจัดการ
เรียนรูและประเมินผลวิชาเฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ฝpกปฏิ บั ติการสอนวิช าเฉพาะในชั้น เรียนและ การสรางชุม ชนการเรีย นรูวิชาชี พ
สําหรับครูวิชาเฉพาะ

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5) คงเดิม
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปrญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้นเรียน
การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส<งเสริมทักษะการเรียนรู และการพัฒนา
ความเป]นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปrญหา และพัฒนาการเรียนรู
การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงผูเรียน
และคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร<
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5) คงเดิม
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาเฉพาะ หลักการจัดการ
เรียนรูและประเมินผลวิชาเฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ฝpกปฏิ บั ติ การสอนวิชาเฉพาะในชั้น เรียนและ การสรางชุ มชนการเรียนรูวิชาชี พ
สําหรับครูวิชาเฉพาะ
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0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การ
วิเคราะห0หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผูเรียน และฝpกจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง แนวคิด
ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค0ประกอบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนน
ผู เรีย นเป] น สํ า คั ญ การจั ด การเรี ย นรู เชิ ง รุก การบู ร ณาการแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและองค0 ค วามรูเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ จั ด การเรี ย นรู ในบริบ ทที่
หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และฝpกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality
Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรีย นรูแนวใหม< การใชผลการวัด และประเมิ น เพื่ อพั ฒ นาผูเรีย นและการจัด การ
เรียนรู การประยุกต0หลักการประเมินมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิด
และหลักการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ
ประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การจั ด
แผนพัฒนาและโครงการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การ
นําผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5) คงเดิม
Curriculum and Learning Management
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การ
วิเคราะห0หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผูเรียน และฝpกจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง แนวคิด
ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค0ประกอบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนน
ผู เรี ย นเป] น สํ า คั ญ การจั ด การเรี ย นรู เชิ ง รุ ก การบู ร ณาการแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและองค0 ค วามรู เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ จั ด การเรี ย นรูในบริ บ ทที่
หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และฝpกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5) คงเดิม
Education Measurement Evaluation and Quality
Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแนวใหม< การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรู
การประยุกต0หลักการประเมินมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดและ
หลั กการประกั น คุณ ภาพการศึก ษา กฎหมายและแนวปฏิ บัติ ที่ เกี่ย วของกับ การ
ประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การจั ด
แผนพัฒนาและโครงการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การ
นําผลการประเมินและประกันคุณ ภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
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มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ การวิเคราะห0ปrญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส<งเสริมทักษะการเรียนรู และการ
พั ฒ นาความเป] น นวั ต กรของผู เรี ย น การดํ า เนิ น งานวิ จั ย เพื่ อ แกปr ญ หา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไป
ใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร<

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน 3(2-2-5) คงเดิม
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ การวิเคราะห0ปrญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส<งเสริมทักษะการเรียนรู และการ
พัฒนาความเป]นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปrญหา และพัฒนาการ
เรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุง
ผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร<

0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 วิเคราะห0
ความรู ทฤษฎี แสวงหาความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรู
รอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว<าง
บุค คล การสรางสัม พั นธภาพ การทํางานเป] นที ม การแลกเปลี่ย นเรียนรูร<วมกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย<างสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยีเป]นเครื่องมือในการสืบคน
จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มีความเชื่อ ค<านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม วินัย ความ
รับผิดชอบ ประพฤติตนเป]นแบบอย<างที่ดี สรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
คงเดิม
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 วิเคราะห0
ความรู ทฤษฎี แสวงหาความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรู
รอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว<าง
บุค คล การสรางสั มพั น ธภาพ การทํ างานเป] น ที ม การแลกเปลี่ย นเรีย นรูร<วมกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย<างสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยีเป]นเครื่องมือในการสืบคน
จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มีความเชื่อ ค<านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม วินัย ความ
รับผิดชอบ ประพฤติตนเป]นแบบอย<างที่ดี สรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

- 161 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป]นผูช<วยครูในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 ช<วยปฏิบัติงาน
สอนและงานในหนาที่ครู ดูแลช<วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร
รูจักผูเรียนเป]นรายบุคคลและยอมรับความแตกต<างของผูเรียน ร<วมวิเคราะห0แกปrญหา
พั ฒนาผู เรียนเป] นรายบุ คคลกั บเครื อข< ายผูปกครองและชุ มชน และรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย<างเป]นระบบมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว<าง
บุคคล การสรางสัมพันธภาพการจัดการอารมณ0ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่น
การทํางานเป]นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร<วมกับผูอื่นอย<างสรางสรรค0
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอนโดย
นํ าความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลั กสู ต รรายวิช า กิ จ กรรมการจั ดการเรี ยนรู
การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปrญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษา
เพื่ อ การสื่ อ สารอย< างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ งานและแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ร<ว มกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย<างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย<างนอย 2
ระดั บ หรือ 2 ระดั บ ชั้ น และสรางบรรยากาศการเรีย นรู ใหผู เรี ย นมี ค วามสุ ข ใน
การเรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงาน
การปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
คงเดิม
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป]นผูช<วยครูในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 ช<วยปฏิบัติงาน
สอนและงานในหนาที่ครู ดูแลช<วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร
รูจักผูเรียนเป]นรายบุคคลและยอมรับความแตกต<างของผูเรียน ร<วมวิเคราะห0แกปrญหา
พั ฒนาผู เรี ยนเป] นรายบุ คคลกั บเครือข< ายผู ปกครองและชุ มชน และรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย<างเป]นระบบมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว<าง
บุคคล การสรางสัมพันธภาพการจัดการอารมณ0 ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่น
การทํางานเป]นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร<วมกับผูอื่นอย<างสรางสรรค0
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
คงเดิม
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป]นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอนโดย
นํ าความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลัก สู ต รรายวิช า กิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู
การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปrญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารอย<างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร<วมกับผูปกครอง
และชุมชนอย<างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย<างนอย 2 ระดับ หรือ
2 ระดับชั้นและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอน
และถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

- 162 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ค รู ในสถานศึ ก ษาเป] น เวลา 1 ภาคเรี ย น (18
สัปดาห0) ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียน
ในสถานการณ0 จ ริ ง โดยบู ร ณาการศาสตร0 ก ารสอน เนื้ อ หา เทคโนโลยี และ
จรรยาบรรณวิช าชี พ ภายใตการนิ เทศของครูพี่ เลี้ย งร<วมกับ อาจารย0 นิเทศก0 เพื่ อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปrญญารูคิดและมีความเป]นนวัตกร ส<งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรม
และภู มิ ปr ญ ญาทองถิ่ น ใชวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ เสริ ม พลั ง การเรี ย นรู
ประยุ ก ต0 ใชสื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรีย นรู ดํ าเนิ น การวิจั ย สรางสื่ อ /
นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นจั ด การความรู จากการปฏิ บั ติ งานในหนาที่ ค รู โดย
การสะทอนคิด ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร<วมกับผูปกครองและชุมชน
อย<างสรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัยและเผยแพร<บทความวิจัย มีส<วนร<วมใน
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
คงเดิม
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ค รู ใ นสถานศึ ก ษาเป] น เวลา 1 ภาคเรี ย น (18
สัปดาห0) ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียน
ในสถานการณ0 จ ริ ง โดยบู ร ณาการศาสตร0 ก ารสอน เนื้ อ หา เทคโนโลยี และ
จรรยาบรรณวิช าชีพ ภายใตการนิ เทศของครูพี่ เลี้ ย งร<วมกั บอาจารย0 นิ เทศก0 เพื่ อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปrญญารูคิดและมีความเป]นนวัตกร ส<งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรม
และภู มิ ปr ญ ญาทองถิ่ น ใชวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ เสริ ม พลั ง การเรี ย นรู
ประยุ ก ต0 ใชสื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรีย นรู ดํ า เนิ น การวิจั ย สรางสื่ อ /
นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นจั ด การความรูจากการปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ค รู โดย
การสะทอนคิด ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร<วมกับผูปกครองและชุมชน
อย<างสรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัยและเผยแพร<บทความวิจัย มีส<วนร<วมใน
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา

- 163 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308201 การปฏิบัติการสอนในต$างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติ ก ารเป] น ผู ช< ว ยครู ในสถานศึ ก ษาในต< า งประเทศเป] น เวลา 4
สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช<วยสอนหรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรม
ร<วมวิเคราะห0ปrญหาและดูแลช<วยเหลือผูเรียนร<วมกับครูพี่เลี้ยงเครือข<ายผูปกครอง
และชุ ม ชน ฝp ก การใชทั ก ษะภาษาต< า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สารระหว< า งบุ ค คล
การสรางสัมพันธภาพการทํางานเป]นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร<วมกับผูอื่นในบริบท
ขามวัฒนธรรมอย<างสรางสรรค0 แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผล
อย<างเป]นระบบ
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู+
3(2-2-5)
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนการเรียนรู บทบาทและทักษะของครูใน
การสรางชุมชนการเรียนรูของครู การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบร<วมมือรวม
พลัง การปรับเปลี่ยนหองเรียนไปสู<พื้นที่แห<งการเรียนรู การสรางนวัตกรรมการจัด
การศึ ก ษาร<วมกั บ ผู ปกครอง การสรางชั้น เรีย นที่ เชื่ อมโยงกั บ สังคม ชุ มชน และ
ความแตกต<างทางวัฒนธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308201 การปฏิบัติการสอนในต$างประเทศ
2(90)
คงเดิม
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติ ก ารเป] น ผู ช< ว ยครู ในสถานศึ ก ษาในต< างประเทศเป] น เวลา 4
สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช<วยสอนหรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรม
ร<วมวิเคราะห0ปrญหาและดูแลช<วยเหลือผูเรียนร<วมกับครูพี่เลี้ยงเครือข<ายผูปกครอง
และชุ ม ชน ฝp ก การใชทั ก ษะภาษาต< า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สารระหว< า งบุ ค คล
การสรางสัมพันธภาพการทํางานเป]นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร<วมกับผูอื่นในบริบท
ขามวัฒนธรรมอย<างสรางสรรค0 แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผล
อย<างเป]นระบบ
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู+
3(2-2-5) คงเดิม
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนการเรียนรู บทบาทและทักษะของครูใน
การสรางชุมชนการเรียนรูของครู การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบร<วมมือรวม
พลัง การปรับเปลี่ยนหองเรียนไปสู<พื้นที่แห<งการเรียนรู การสรางนวัตกรรมการจัด
การศึ กษาร<วมกั บ ผู ปกครอง การสรางชั้น เรี ยนที่ เชื่ อมโยงกั บ สั งคม ชุ ม ชน และ
ความแตกต<างทางวัฒนธรรม

- 164 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห0
กรณีตัวอย<างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5)
Inclusive Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
จิตวิทยาเด็กพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษารายบุคคล
บทบาทและความร<วมมือของครู ผูปกครอง สถานศึกษา ผูที่มีส<วนเกี่ยวของและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
0308311 สังคมแห$งการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Learning in a learning Society
แนวคิ ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต กระบวนทั ศ น0 สั ง คมแห< ง การเรี ย นรู
นโยบายส< ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คมแห< ง การเรี ย นรู ความสํ า คั ญ ของสั ง คมแห< ง
การเรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย0แบบองค0รวมโดยผสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝpกปฏิบัติเพื่อสรางสังคม
แห<งการเรียนรูตลอดชีวิตอย<างยั่งยืน

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6) คงเดิม
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห0
กรณีตัวอย<างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5) คงเดิม
Inclusive Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
จิตวิทยาเด็กพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษารายบุคคล
บทบาทและความร<วมมือของครู ผูปกครอง สถานศึกษา ผูที่มีส<วนเกี่ยวของและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
0308311 สังคมแห$งการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(2-2-5) คงเดิม
Lifelong Learning in a learning Society
แนวคิ ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต กระบวนทั ศ น0 สั ง คมแห< ง การเรี ย นรู
นโยบายส< ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คมแห< ง การเรี ย นรู ความสํ า คั ญ ของสั ง คมแห< ง
การเรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย0แบบองค0รวมโดยผสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝpกปฏิบัติเพื่อสรางสังคม
แห<งการเรียนรูตลอดชีวิตอย<างยั่งยืน

- 165 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
3(2-2-5)
Project and Program Evaluation Design
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับโครงการและการเขียนโครงการ ทฤษฎีและ
รูปแบบการประเมินโครงการ วิเคราะห0โครงการและออกแบบประเมินโครงการ
เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสรางเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห0
สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
0308312 นวัตกรรมครูกล+าสอน
3(2-2-5)
Innovations of Teachers Bravely Teaching
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป
การศึ ก ษา การสรางสรรค0 อั ต ลั ก ษณ0 ค รูผู ใฝ• เรี ย นรูตลอดชี วิต ผู มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
ผูสรางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่สามารถทํางานร<วมกับคนอื่น การประยุกต0
จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู<การสอนและส<งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีส<วนร<วม
ในการสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ<านการอภิปราย การตั้งคําถาม การเรียนรู
เป]นกลุ<ม การเรียนรูจากปrญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และฝpกปฏิบัติโดย
เคารพสิทธิทางปrญญา
0308211 ความเปDนมนุษยและการเรียนรู+สาํ หรับครู
3(2-2-5)
Humanity and Learning for Lechers
ความเป] นมนุ ษ ย0ที่ ส มบู รณ0 ธรรมชาติข องการเรีย นรู การจูงใจ และ
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย0 กระบวนการจิ ต ตปr ญ ญาศึ ก ษา คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมใน
ความเป]นมนุษย0 สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู
เพื่อการเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค0รวม การปรับตัวสู<สังคมสมัยใหม<เพื่อรู เขาใจ
แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป]น
ผูใฝ•เรียนรูตลอดชีวิต

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
3(2-2-5) คงเดิม
Project and Program Evaluation Design
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับโครงการและการเขียนโครงการ ทฤษฎีและ
รูปแบบการประเมินโครงการ วิเคราะห0โครงการและออกแบบประเมินโครงการ
เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสรางเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห0
สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
0308312 นวัตกรรมครูกล+าสอน
3(2-2-5) คงเดิม
Innovations of Teachers Bravely Teaching
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป
การศึ ก ษา การสรางสรรค0 อั ต ลั ก ษณ0 ค รูผู ใฝ• เรี ย นรูตลอดชี วิ ต ผู มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
ผูสรางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่สามารถทํางานร<วมกับคนอื่น การประยุกต0
จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู<การสอนและส<งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีส<วนร<วมใน
การสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ<านการอภิปราย การตั้งคําถาม การเรียนรูเป]น
กลุ<ม การเรียนรูจากปrญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และฝpกปฏิบัติโดย
เคารพสิทธิทางปrญญา
0308211 ความเปDนมนุษยและการเรียนรู+สาํ หรับครู
3(2-2-5) คงเดิม
Humanity and Learning for Lechers
ความเป]นมนุษย0ที่สมบูรณ0 ธรรมชาติของการเรียนรู การจูงใจ และ
พฤติกรรมมนุษย0 กระบวนการจิตตปrญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความเป]น
มนุ ษ ย0 สุ น ทรี ย สนทนา การพั ฒ นาจิ ต เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การเรี ย นรู เพื่ อ
การเปลี่ยนแปลง การคิด แบบองค0รวม การปรับตั วสู< สังคมสมัยใหม<เพื่ อรู เขาใจ
แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป]น
ผูใฝ•เรียนรูตลอดชีวิต

- 166 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural Education
in Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการ
วิจัยในสังคมพหุ วัฒนธรรม จรรยาบรรณครูนักจัดการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม
วิเคราะห0 ก รณี ศึ ก ษางานวิจั ย พหุ วัฒ นธรรม ปr ญ หาและผลกระทบเกี่ ย วกั บ พหุ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการออกแบบการ
วิจัยพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
3(2-2-5)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห<งความจริง
จุดมุ<งหมายและคุณค<าของชีวิตมนุษย0 สภาพปrญหาของสังคมไทย การมองความจริง
ของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปrญหาชีวิต และประยุกต0ใชในชีวิตประจําวัน
สิท ธิม นุ ษ ยชนและศั ก ดิ์ศ รีค วามเป] น มนุ ษ ย0 เพื่ อการอยู< ร<วมกัน อย<างสั น ติสุ ขและ
สันติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
การนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ
3(2-2-5)
Development of Thai Critical Society
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกั บความหมายและความสํ าคั ญของ
พั ฒ นาการดานประวั ติ ศ าสตร0 ในประเทศไทย การพั ฒ นาการเมื องการปกครอง
การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต<ละยุคสมัย
ตลอดจนแนวการพัฒนาบนวิถีชีวิตของตนเองที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
คงเดิม
Teachers and Research of Multicultural Education
in Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒ นธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการ
วิจัยในสังคมพหุ วัฒนธรรม จรรยาบรรณครูนักจัดการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม
วิเคราะห0 ก รณี ศึ ก ษางานวิจั ย พหุ วั ฒ นธรรม ปr ญ หาและผลกระทบเกี่ ย วกั บ พหุ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการออกแบบการ
วิจัยพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
3(2-2-5)
คงเดิม
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห<งความจริง
จุดมุ<งหมายและคุณค<าของชีวิตมนุษย0 สภาพปrญหาของสังคมไทย การมองความจริง
ของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปrญหาชีวิต และประยุกต0ใชในชีวิตประจําวัน
สิท ธิ มนุ ษ ยชนและศั กดิ์ ศ รีค วามเป] น มนุ ษ ย0 เพื่ อ การอยู< ร<วมกั น อย<างสั น ติ สุ ขและ
สันติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
การนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ
3(2-2-5) คงเดิม
Development of Thai Critical Society
แนวคิ ด หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกั บความหมายและความสําคัญของ
พั ฒ นาการดานประวั ติ ศ าสตร0 ในประเทศไทย การพั ฒ นาการเมื องการปกครอง
การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต<ละยุคสมัย
ตลอดจนแนวการพัฒนาบนวิถีชีวิตของตนเองที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

- 167 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิเคราะห0
กรณีตัวอย<างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
ความสําคัญ และการใชภาษาอังกฤษเพื่ อการอ<านและเขียนงานเชิง
วิชาการสํ าหรับ ครู การฟr ง และพู ด เพื่ อนํ าเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต<าง ๆ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษในการพัฒนา และนําเสนอ
งานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
0308210 ภูมิป`ญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสํ า คั ญ กระบวนทั ศ น0 ข องภู มิ ปr ญ ญาไทยและ
ภูมิปrญญาทองถิ่น วิเคราะห0ความเชื่อมโยงระหว<างการศึกษากับภูมิปrญญา การใช
การศึกษาเพื่อเป]นแนวทางในการถ<ายทอด และอนุรักษ0ภูมิปrญญา การบูรณาการ
ภู มิ ปr ญ ญากั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพึ่ ง ตนเอง ฝp ก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการภู มิ ปr ญ ญากั บ
การศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6) คงเดิม
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิเคราะห0
กรณีตัวอย<างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5) คงเดิม
English Language for Teacher Academic Development
ความสําคัญ และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ<านและเขียนงานเชิ ง
วิชาการสําหรับ ครู การฟr ง และพู ด เพื่ อนํ าเสนองานเชิงวิช าการในโอกาสต< าง ๆ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษในการพัฒนา และนําเสนอ
งานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
0308210 ภูมิป`ญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5) คงเดิม
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสํ า คั ญ กระบวนทั ศ น0 ข องภู มิ ปr ญ ญาไทยและ
ภูมิปrญญาทองถิ่น วิเคราะห0ความเชื่อมโยงระหว<างการศึกษากับภูมิปrญญา การใช
การศึกษาเพื่อเป]นแนวทางในการถ<ายทอด และอนุรักษ0ภูมิปrญญา การบูรณาการ
ภู มิ ปr ญ ญากั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพึ่ ง ตนเอง ฝp ก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการภู มิ ปr ญ ญากั บ
การศึกษา

- 168 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308260 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป•สําหรับครู
3(2-2-5)
Art, Music and Dance for Teacher
แนวคิ ด ความสํ าคั ญ ความรู ความเขาใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การสอน
ศิล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ลป• ในสถานศึ กษา การจั ด การเรี ยนรูดานศิ ลปะ ดนตรี
นาฏศิ ล ป• เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ ความสามารถพิ เศษของนั ก เรี ย น กรณี ศึ ก ษา
การปฏิ บั ติ งานครู ในกลุ< ม สาระวิ ช าเฉพาะดานศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ป• ใน
สถานศึกษา บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต<างหลากหลาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู ฝpกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป•
0308331 การจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาการคิด
3(2-2-5)
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของการคิด
สําหรับคนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการทางปrญญา ความสัมพันธ0ระหว<างการคิดและ
ปr ญ ญา บทบาทครู ในการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห0 ปr ญ หา
การพัฒนาการคิด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การบูรณาการการ
คิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด การวิเคราะห0สมรรถนะ
การคิ ด การออกแบบ เขี ยนแผนและประเมิ นการจั ดการเรี ยนรู เพื่ อพั ฒ นาการคิ ด
ปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดในสถานศึกษา
0308234 การส$งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Health Promotion in School
แนวคิ ด หลั ก การ การส< ง เสริ ม สุ ข ภาพองค0 ร วมในสถานศึ ก ษาฝp ก
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด บริ ก าร สุ ข ภาพ การบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมส< ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
สถานศึ กษา และการสรางความสั มพั น ธ0ระหว<างสถานศึ กษากับ ผูปกครอง และ
ชุมชน

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป•สําหรับครู
3(2-2-5) คงเดิม
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิ ด ความสํ า คั ญ ความรู ความเขาใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การสอน
ศิล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ลป• ในสถานศึ กษา การจั ด การเรีย นรูดานศิ ล ปะ ดนตรี
นาฏศิ ล ป• เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ ความสามารถพิ เศษของนั ก เรี ย น กรณี ศึ ก ษา
การปฏิ บั ติ งานครู ในกลุ< ม สาระวิ ช าเฉพาะดานศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ป• ใน
สถานศึกษา บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต<างหลากหลาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู ฝpกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป•
0308331 การจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาการคิด
3(2-2-5) คงเดิม
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของการคิด
สําหรับคนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการทางปrญญา ความสัมพันธ0ระหว<างการคิดและ
ปr ญ ญา บทบาทครู ในการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห0 ปr ญ หา
การพัฒนาการคิด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การบูรณาการการ
คิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด การวิเคราะห0สมรรถนะการ
คิด การออกแบบ เขียนแผนและประเมินการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดในสถานศึกษา
0308234 การส$งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5) คงเดิม
Health Promotion in School
แนวคิ ด หลั ก การ การส< งเสริ ม สุ ข ภาพองค0 ร วมในสถานศึ ก ษาฝp ก
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด บริ ก าร สุ ข ภาพ การบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมส< ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
สถานศึก ษา และการสรางความสัม พั น ธ0ระหว<างสถานศึ กษากั บผู ปกครอง และ
ชุมชน

- 169 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความคิดรวบยอดและแหล<งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป]นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปrญหา ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปrญหาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ
3(2-2-5)
Outcome –based Assessment
แนวคิด หลักการ และวิธีการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0 การกําหนด
ผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนด
เกณฑ0การประเมิน ปฏิบตั ิการออกแบบการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลอง
กับรายวิชา
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู+
3(2-2-5)
Assessment for Learning
แนวคิด หลักการ เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ยุคดิจิทัล
วิธีการสรางและใชเครื่องมื อ การประเมิน เพื่ อ พั ฒ นาการเรียนรู วิเคราะห0 ขอมู ล
สารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้น
เรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5) คงเดิม
Educational Innovation
ความคิดรวบยอดและแหล<งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป]นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปrญหา ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปrญหาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ
3(2-2-5) คงเดิม
Outcome –based Assessment
แนวคิด หลักการ และวิธีการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0 การกําหนด
ผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนด
เกณฑ0การประเมิน ปฏิบัติการออกแบบการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลอง
กับรายวิชา
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู+
3(2-2-5)
คงเดิม
Assessment for Learning
แนวคิด หลักการ เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ยุคดิจิทัล
วิธีก ารสรางและใชเครื่ องมื อ การประเมิน เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู วิ เคราะห0 ข อมู ล
สารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้น
เรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา

- 170 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0000271 การศึกษาเพื่อสร+างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป]นพลเมือง สิทธิและหนาที่
ของพลเมือง ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูเพื่อความเป]นพลเมือง การมีส<วน
ร<วมในกิจกรรมการปกครองอย<างสั นติ วิธี คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึ กในการธํารง
ความโปร<งใสและต<อตานการทุจริตคอรัปชั่น จิตอาสาและจิตสาธารณะ และการศึกษา
เพื่อการสรางความเป]นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
0308413 สถานศึกษาสร+างสุข
3(2-2-5)
Happy School
ปฏิบัติการสถานศึกษาสรางสุขผ<านกิจกรรมสรางสรรค0 การพั ฒนา
องค0การ การจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป]นทีม มนุษย
สัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการ
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข+าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ า คั ญ บริ บ ทการใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คมพหุ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ สรางความสั ม พั น ธ0 ในชุ ม ชน ในการยอมรั บ ความแตกต< า งทาง
วัฒ นธรรม รู ป แบบกิจ กรรมทางภาษา ออกแบบกิจ กรรมและฝpก ปฏิ บั ติ ก ารใช
ภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต<างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค<าตนเอง และผูอื่นในการอยู<ร<วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต<างทางวัฒนธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0000271 การศึกษาเพื่อสร+างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5) คงเดิม
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป]นพลเมือง สิทธิและหนาที่
ของพลเมือง ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูเพื่อความเป]นพลเมือง การมีส<วน
ร<วมในกิ จกรรมการปกครองอย< างสันติวิธี คุ ณธรรม จริยธรรม จิ ตสํานึ กในการธํารง
ความโปร<งใสและต<อตานการทุจริตคอรัปชั่น จิตอาสาและจิตสาธารณะ และการศึกษาเพื่อ
การสรางความเป]นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
0308413 สถานศึกษาสร+างสุข
3(2-2-5) คงเดิม
Happy School
ปฏิบัติการสถานศึกษาสรางสุขผ<านกิจกรรมสรางสรรค0 การพัฒ นา
องค0การ การจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป]นทีม มนุษย
สัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการ
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข+าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5) คงเดิม
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ า คั ญ บริ บ ทการใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คมพหุ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ สรางความสั ม พั น ธ0 ใ นชุ ม ชน ในการยอมรั บ ความแตกต< า งทาง
วัฒ นธรรม รู ป แบบกิ จ กรรมทางภาษา ออกแบบกิ จ กรรมและฝp ก ปฏิ บั ติ ก ารใช
ภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต<างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค<าตนเอง และผูอื่นในการอยู<ร<วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต<างทางวัฒนธรรม

- 171 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ<านและเขียนงานเชิง
วิชาการสําหรับครู การฟrง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต<าง ๆ
การใชเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษในการพัฒนา และนําเสนอ
งานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน 3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปrญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การพั ฒนานวัตกรรมส<งเสริมทักษะการเรียนรู และ
การพั ฒ นาความเป] น นวัต กรของผูเรี ยน การดํ าเนิ น งานวิจั ย เพื่ อ แกปr ญ หา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไป
ใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร<
0308323 สื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ0 แ ละสิ่ ง พิ ม พ0
อิเล็กทรอนิกส0เพื่อการศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องมือ วัสดุการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0
หลักการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0และสิ่งพิมพ0อิเล็กทรอนิกส0สําหรับการศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5) คงเดิม
English Language for Teacher Academic Development
ความสําคัญ และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ<านและเขียนงานเชิ ง
วิชาการสําหรับ ครู การฟr ง และพู ด เพื่ อนํ าเสนองานเชิงวิช าการในโอกาสต< าง ๆ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษในการพัฒนา และนําเสนอ
งานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน 3(2-2-5)
คงเดิม
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปrญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒ นานวัตกรรมส<งเสริมทักษะการเรียนรู และ
การพั ฒ นาความเป] น นวัต กรของผู เรีย น การดํ าเนิ น งานวิ จัย เพื่ อ แกปr ญ หา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไป
ใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร<
0308323 สื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
3(2-2-5) คงเดิม
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ0 แ ละสิ่ ง พิ ม พ0
อิเล็กทรอนิกส0เพื่อการศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องมือ วัสดุการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0
หลักการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0และสิ่งพิมพ0อิเล็กทรอนิกส0สําหรับการศึกษา

- 172 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308212 ความรักความหวังและความสุขในความเปDนครู
3(2-2-5)
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก ความหวัง และความสุข จิตวิญญาณ
ความเป]นครูความกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่แทจริงของ
ครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก ความหวัง และความสุขในตนเองและผูอื่น
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Communication and Personality Development
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ด านการสื่ อ สารและบุ ค ลิ ก ภาพ
การพั ฒ นาบุ ค ลิก ภาพกับ การสื่ อ สารตามแนวทางวัจ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 วัจนกรรม
ความสุ ภ าพ การวิ เคราะห0 บ ทสนทนา โครงสรางบทสนทนา มารยาทสั ง คม
การแต< งหนาและเครื่อ งแต< งกายมารยาทในการสื่ อ สารสั งคม การใชภาษาเพื่ อ
การสื่อสารองค0กร การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
0308214 สภาวการณสังคมไทยในบริบทโลก
3(2-2-5)
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมไทยพื้นฐาน
ความสัมพันธ0 และผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต<อวัฒนธรรมและ
สังคมไทยทีต่ องปรับตัวต<อการเปลีย่ นแปลง ใหทันต<อกระแสโลกยุคปrจจุบัน ทั้งดาน
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง แนวพระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยู<อย<างมีจิตสํานึกแห<งความเป]นไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308212 ความรักความหวังและความสุขในความเปDนครู
3(2-2-5) คงเดิม
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก ความหวัง และความสุข จิตวิญญาณ
ความเป]นครูความกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่แทจริงของ
ครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก ความหวัง และความสุขในตนเองและผูอื่น
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5) คงเดิม
Communication and Personality Development
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ด านการสื่ อ สารและบุ ค ลิ ก ภาพ
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพกั บ การสื่อ สารตามแนวทางวัจ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 วัจ นกรรม
ความสุ ภ าพ การวิ เคราะห0 บ ทสนทนา โครงสรางบทสนทนา มารยาทสั ง คม
การแต< งหนาและเครื่ อ งแต< งกายมารยาทในการสื่ อ สารสั ง คม การใชภาษาเพื่ อ
การสื่อสารองค0กร การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
0308214 สภาวการณสังคมไทยในบริบทโลก
3(2-2-5) คงเดิม
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒ นาการสังคมไทยพื้นฐาน
ความสัมพันธ0 และผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต<อวัฒนธรรมและ
สังคมไทยที่ตองปรับตัวต<อการเปลี่ยนแปลง ใหทันต<อกระแสโลกยุคปrจจุบัน ทั้งดาน
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง แนวพระราชดําริตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ การดํ า รงอยู< อ ย< างมี จิ ต สํ า นึ ก แห< งความเป] น ไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

- 173 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Sex education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะ
ชีวิต และปr ญ หาเรื่อ งเพศในปr จ จุบั น กายวิภ าคและสรีร วิท ยาของระบบสื บ พั น ธุ0
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุ<น การคุมกําเนิด โรคติดต<อทางเพศสัมพันธุ0
อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ0 วั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศ กฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ
การล<วงละเมิดทางเพศ
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Teacher
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพ การออกกําลัง
กายและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติที่ดีใน
การออกกําลังกาย ฝpกปฏิบัติการออกกําลังกายและนันทนาการตามความสนใจ เพื่อ
ประยุกต0ใชในสังคม

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
3(2-2-5) คงเดิม
Sex education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะ
ชีวิ ตและปr ญ หาเรื่ องเพศในปr จ จุ บั น กายวิภ าคและสรี รวิท ยาของระบบสื บ พั น ธุ0
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุ<น การคุมกําเนิด โรคติดต<อทางเพศสัมพันธุ0
อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ0 วั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศ กฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ
การล<วงละเมิดทางเพศ
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
3(2-2-5) คงเดิม
Exercise and Recreation for Teacher
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพ การออกกําลัง
กายและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติที่ดีใน
การออกกําลังกาย ฝpกปฏิบัติการออกกําลังกายและนันทนาการตามความสนใจ เพื่อ
ประยุกต0ใชในสังคม

- 174 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู+หนังสือ
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Literacy
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดประเด็นร<วมสมัยและแนวโนมดาน
การเรียนการสอนภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา
ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
การพัฒนากลไกการรูหนังสือ การเสริมทักษะการรูหนังสือ กรณีศึกษาการรูหนังสือ
กับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร<องทางการใชภาษา ผูเรียนกลุ<มชาติ
พันธุ0 ผูเรียนที่ขาดโอกาสและอยู<ในพื้นที่ห<างไกล การออกแบบนวัตกรรมการสอน
ภาษาไทยตามแนวทางการรู หนั ง สื อ ในบริ บ ทโรงเรี ย นและชุ ม ชน เพื่ อ การจั ด
การศึกษาที่เสมอภาคและเท<าเทียม ขจัดปrญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
0308262 สุขภาพองครวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
3(2-2-5)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปrจจุบัน
ปrจจัยที่มีผลกระทบต<อสุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ
สุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปrญญา เพื่อส<งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู+หนังสือ
3(2-2-5) คงเดิม
Teaching Thai Language for Literacy
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดประเด็นร<วมสมัยและแนวโนมดาน
การเรียนการสอนภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา
ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
การพัฒนากลไกการรูหนังสือ การเสริมทักษะการรูหนังสือ กรณีศึกษาการรูหนังสือ
กับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร<องทางการใชภาษา ผูเรียนกลุ<มชาติ
พันธุ0 ผูเรียนที่ขาดโอกาสและอยู<ในพื้นที่ห<างไกล การออกแบบนวัตกรรมการสอน
ภาษาไทยตามแนวทางการรู หนั ง สื อ ในบริ บ ทโรงเรี ย นและชุ ม ชน เพื่ อ การจั ด
การศึกษาที่เสมอภาคและเท<าเทียม ขจัดปrญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
0308262 สุขภาพองครวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
3(2-2-5) คงเดิม
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปrจจุบัน
ปrจจัยที่มีผลกระทบต<อสุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ
สุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปrญญา เพื่อส<งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

- 175 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร+างสรรค
3(2-2-5)
สําหรับครู
Teaching Art to Creative Development For Teachers
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0
รูปแบบงานของศิลป_น ที่มีความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม< การจัดบรรยากาศใน
การเรียนการสอน และฝpกปฏิบตั ิจดั กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค0
0308270 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
ระดับโรงเรียน
Development of Students’ Science Tearning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิด
วิทยาศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจวิทยาศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อพัฒนาการ เรียนรูวิทยาศาสตร0 กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบตั ิการสอนใน
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร+างสรรค
3(2-2-5) คงเดิม
สําหรับครู
Teaching Art to Creative Development For Teachers
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วของกั บ ศิ ล ปะเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สรางสรรค0
รูปแบบงานของศิลป_น ที่มีความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม< การจัดบรรยากาศใน
การเรียนการสอน และฝpกปฏิบั ติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพัฒ นา
ความคิดสรางสรรค0
0308270 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในวิทยาศาสตร 3(2-2-5)
คงเดิม
ระดับโรงเรียน
Development of Students’ Science Tearning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิด
วิทยาศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจวิทยาศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อพัฒนาการ เรียนรูวิทยาศาสตร0 กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร0

- 176 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308271 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในคณิตศาสตร
3(2-2-5)
ระดับโรงเรียน
Development of Student’s Mathematics Learning in
School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ ย วกั บ การเรีย นรูคณิ ต ศาสตร0แ ละการคิ ด
คณิ ตศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจคณิ ตศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร0 กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู
คณิ ตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร0
0308280 สิทธิและการคุ+มครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Young Children’s Rights and Protection
สิ ท ธิ เ ด็ ก ปฐมวั ย การละเมิ ด สิ ท ธิ เ ด็ ก ปฐมวั ย กฎหมายว< า ดวย
การคุ มครองสิ ท ธิ เด็ ก ปฐมวั ย และกฎหมายที่ เกี่ ย วของ บทบาทของครอบครั ว
สถานศึกษา องค0การ หน<วยงานและชุม ชนในการคุมครองสิท ธิเด็กปฐมวัย และ
ฝpกวิเคราะห0กรณีตัวอย<าง

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308271 การพั ฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในคณิ ตศาสตร 3(2-2-5) คงเดิม
ระดับโรงเรียน
Development of Student’s Mathematics Learning in
School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร0และการคิด
คณิ ตศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจคณิ ตศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร0 กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู
คณิ ตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร0
0308280 สิทธิและการคุ+มครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) คงเดิม
Young Children’s Rights and Protection
สิ ท ธิ เ ด็ ก ปฐมวั ย การละเมิ ด สิ ท ธิ เ ด็ ก ปฐมวั ย กฎหมายว< า ดวย
การคุ มครองสิ ท ธิ เด็ ก ปฐมวั ย และกฎหมายที่ เกี่ ย วของ บทบาทของครอบครั ว
สถานศึก ษา องค0 การ หน<วยงานและชุม ชนในการคุ มครองสิท ธิเด็ก ปฐมวัย และ
ฝpกวิเคราะห0กรณีตัวอย<าง

- 177 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308301 ประสบการณวิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(1-4-4)
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิเคราะห0 ก รณี ศึ ก ษาชุ ม ชนการเรี ยนรูตลอดชี วิ ตในต< างประเทศ
บทบาทครูกั บ การจั ด การศึ กษาและการเรีย นรู ดวยตั ว เอง เพื่ อ เสริม สรางสั งคม
การเรี ย นรู ตลอดชี วิต ในต< างประเทศ ปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาชุ ม ชนการเรีย นรูที่ ส นใจ
ฝp ก ประสบการณ0 วิ ช าชี พ ครูเพื่ อ สรางความสั ม พั น ธ0 แ ละความร<ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
บูรณาการความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาผูเรียนและสังคม การศึกษาชุมชนบนฐาน
วัฒ นธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ0 วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ต<างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ0วิชาชีพครูอย<างเป]นระบบ
0308313 ก+าวหน+ากับศาสตรพระราชา
3(2-2-5)
Progress with King’ Philosophy
แน วคิ ด ห ลั กก าร แ ละท ฤษ ฎี เกี่ ยวกั บ ศ าส ต ร0 พ ระราชาใน
ประวัติศาสตร0กับการพั ฒ นาชาติไทย ศาสตร0พระราชาตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็ จ ประปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ช กาลที่ 9) การนํ า
แนวพระราชดําริ พระราชปณิ ธานมาประยุกต0ใชในการพัฒ นาการศึกษา รวมทั้ง
สั ง คมอย< างยั่ ง ยื น ในบริ บ ทที่ เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู แ ละผู ประกอบวิ ช าชี พ ทาง
การศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308301 ประสบการณวิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(1-4-4) คงเดิม
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิเคราะห0กรณี ศึกษาชุมชนการเรียนรูตลอดชีวิตในต<างประเทศ
บทบาทครู กั บ การจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรูดวยตั ว เอง เพื่ อ เสริม สรางสั งคม
การเรีย นรูตลอดชี วิ ต ในต< างประเทศ ปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาชุ ม ชนการเรีย นรู ที่ ส นใจ
ฝp ก ประสบการณ0 วิช าชี พ ครูเพื่ อ สรางความสั ม พั น ธ0 แ ละความร<ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
บูรณาการความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาผูเรียนและสังคม การศึกษาชุมชนบนฐาน
วัฒ นธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ0 วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ต<างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ0วิชาชีพครูอย<างเป]นระบบ
0308313 ก+าวหน+ากับศาสตรพระราชา
3(2-2-5)
คงเดิม
Progress with King’ Philosophy
แน วคิ ด ห ลั กการ และทฤษ ฎี เกี่ ย วกั บ ศ าสต ร0 พ ระราชาใน
ประวัติศาสตร0กับ การพัฒ นาชาติไทย ศาสตร0พ ระราชาตามแนวพระราชดํ าริใน
พระบาทสมเด็ จ ประปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ช กาลที่ 9) การนํ า
แนวพระราชดําริ พระราชปณิ ธานมาประยุกต0ใชในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง
สั ง คมอย< า งยั่ งยื น ในบริ บ ทที่ เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู แ ละผู ประกอบวิ ช าชี พ ทาง
การศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

- 178 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308320 สัทศาสตรปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว$า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิดเสียง
ระบบสัญลักษณ0สากลเนนหนาที่สญ
ั ลักษณ0ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาไทย
ระบบเสียง ตําแหน<งและลักษณะของการเปล<งหน<วยเสียงภาษาไทย สัทลักษณ0ใน
การถ<ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการออกเสียงตาม
ลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงทีเ่ ป]นปrญหาสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยถิ่นใตหรือ
ภาษามลายูเป]นภาษาแม<ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัตเิ พื่อการออกเสียงที่ดีกว<า
การนําหลักสัทศาสตร0ปฏิบัตไิ ปประยุกต0ใชเพื่อพัฒนาสามัตถิยะทางภาษาและ
ประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตรกับการสื่อสารทางภาษา
3(2-2-5)
Pragmatics and Language Communication
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบท
ภาษาและวัฒนธรรม ความสําคัญของบริบทต<อการติดต<อสื่อสาร วัจนกรรม โครงสราง
บทสนทนา การวิเคราะห0บทสนทนา ความสัมพันธ0ระหว<างความหมายและวัจนปฏิบัติ
ศาสตร0 ความสัมพันธ0ระหว<างวัจนปฏิบัติศาสตร0กับโครงสรางสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติ
ศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพในบริบทที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308320 สัทศาสตรปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว$า
3(2-2-5) คงเดิม
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิดเสียง
ระบบสัญลักษณ0สากลเนนหนาที่สัญลักษณ0ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาไทย
ระบบเสียง ตําแหน<งและลักษณะของการเปล<งหน<วยเสียงภาษาไทย สัทลักษณ0ใน
การถ<ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการออกเสียงตาม
ลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป]นปrญหาสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยถิ่นใตหรือ
ภาษามลายูเป]นภาษาแม<ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว<า
การนํ าหลั ก สัท ศาสตร0ป ฏิ บั ติ ไปประยุ ก ต0 ใชเพื่ อ พั ฒ นาสามั ต ถิ ย ะทางภาษาและ
ประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตรกับการสื่อสารทางภาษา
3(2-2-5) คงเดิม
Pragmatics and Language Communication
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบท
ภาษาและวัฒนธรรม ความสําคัญของบริบทต<อการติดต<อสื่อสาร วัจนกรรม โครงสราง
บทสนทนา การวิเคราะห0บทสนทนา ความสัมพันธ0ระหว<างความหมายและวัจนปฏิบัติ
ศาสตร0 ความสัมพันธ0ระหว<างวัจนปฏิบัติศาสตร0กับโครงสรางสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติ
ศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพในบริบทที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

- 179 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
3(2-2-5)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม<และภาษาที่สอง แนวคิดและ
ทฤษฎีการสอนภาษาที่สองแนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส<งเสริมศักยภาพทางภาษา
การนําภาษาศาสตร0การศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา
ที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป]นภาษาที่สองเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความแตกต<างกันและส<งเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต การประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองกรณีศึกษาการสอนภาษาและ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองการออกแบบและฝpกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
มุ<งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอ
ภาคและเท<าเทียมและขจัดปrญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชบริบทโรงเรียนและชุมชน
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตรการศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร0 กับการศึกษา การประยุกต0ความรูภาษาศาสตร0
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการรูหนังสือ การสอน
ภาษาไทยในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต<างกัน การเชื่อมโยงไทยในฐานะภาษา
ถิ่น ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ นโยบายภาษาไทยและการวางแผนทางภาษาไทย
เพื่อการศึกษาของกลุ<มชาติพันธุ0ในประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรม และสิทธิทางภาษาการออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยตาม
แนวทางภาษาศาสตร0การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่
เสมอภาคและเท<าเทียม และขจัดปrญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
3(2-2-5)
คงเดิม
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิ ดและทฤษฎี การเรี ยนรูภาษาแม< และภาษาที่ สอง แนวคิ ดและ
ทฤษฎีการสอนภาษาที่สองแนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส<งเสริมศักยภาพทางภาษา
การนําภาษาศาสตร0การศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา
ที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป]นภาษาที่สองเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความแตกต<างกันและส<งเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต การประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองกรณีศึกษาการสอนภาษาและ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองการออกแบบและฝpกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
มุ<งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอ
ภาคและเท<าเทียมและขจัดปrญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชบริบทโรงเรียนและชุมชน
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตรการศึกษา
3(2-2-5) คงเดิม
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร0 กับการศึกษา การประยุกต0ความรูภาษาศาสตร0
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการรูหนังสือ การสอน
ภาษาไทยในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต<างกัน การเชื่อมโยงไทยในฐานะภาษา
ถิ่น ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ นโยบายภาษาไทยและการวางแผนทางภาษาไทย
เพื่อการศึกษาของกลุ<มชาติพันธุ0ในประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษา
และวั ฒนธรรม และสิ ทธิทางภาษาการออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยตาม
แนวทางภาษาศาสตร0การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่
เสมอภาคและเท< าเที ยม และขจั ดปr ญหาความเหลื่ อมล้ํ าทางการศึ กษาและพั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- 180 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช+ชุมชนเปDนฐาน
3(2-2-5)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความหมาย รู ป แบบ และ
กระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
เทคนิ ค และวิธีส อนสังคมศึ กษา กลยุท ธ0ในการจั ดการเรียนรูสั งคมศึ กษาโดยใช
ชุ ม ชนเป] น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย< า งมี วิ จ ารณญาณ การคิ ด วิ เคราะห0
การคิดแกปrญหา และการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษา โดยใช
แหล<งเรียนรูในชุมชน และการฝpกปฏิบัติ
0308361 วัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับ
3(2-2-5)
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and
Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบ
ของการจัด การเรียนรูหลักสู ตรขั้นพื้ น ฐานในวิชาสังคมศึ กษา การออกแบบและ
การจัด การเรีย นรู การบู รณาการเนื้ อหาในกลุ<ม สาระการเรียนรู การบู รณาการ
การเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัด
การเรียนรู การใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรู
สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบบเนนผูเรียนเป]นสําคัญในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู การออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
การเลื อ กใชสื่ อ จากแหล< ง เรี ย นรู ทางสั ง คมศึ ก ษาและการนํ า เสนอนวั ต กรรม
สรางสรรค0การสอนสังคมศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช+ชุมชนเปDนฐาน
3(2-2-5) คงเดิม
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ความหมาย รู ป แบบ และ
กระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
เทคนิค และวิธีสอนสังคมศึกษา กลยุทธ0ในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชชุมชน
เป] น ฐาน เพื่ อ พัฒ นาทั กษะการคิ ดอย<างมี วิจารณญาณ การคิ ดวิเคราะห0 การคิ ด
แกปrญหา และการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษา โดยใชแหล<ง
เรียนรูในชุมชน และการฝpกปฏิบัติ
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับ
3(2-2-5) คงเดิม
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and
Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบ
ของการจัดการเรียนรูหลักสู ตรขั้น พื้ น ฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและ
การจั ดการเรีย นรู การบู รณาการเนื้ อ หาในกลุ< มสาระการเรีย นรู การบู รณาการ
การเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0 การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัด
การเรียนรู การใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรู
สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบบเนนผูเรียนเป]นสําคัญในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู การออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
การเลื อ กใชสื่ อ จากแหล< ง เรี ย นรู ทางสั ง คมศึ ก ษาและการนํ า เสนอนวั ต กรรม
สรางสรรค0การสอนสังคมศึกษา
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มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308362 ชุมชมการเรียนรู+วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5) 0308362 ชุมชมการเรียนรู+วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5) คงเดิม
Professional Learning Community for Social Study
Professional Learning Community for Social Study
Teachers
Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
ครูสังคมศึกษาเชิงบูรณาการ กระบวนการการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูสังคมศึกษา ครูสังคมศึกษาเชิงบูรณาการ กระบวนการการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูสังคมศึกษา
ในโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูสงั คมศึกษาที่มุ<งเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ในโรงเรีย น การพั ฒ นาวิชาชีพ ครูสั งคมศึ กษาที่มุ< งเนนการพัฒ นาการเรียนรูของ
นักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห<งการเรียนรูเชิง
นักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห<งการเรียนรูเชิง
วิชาชีพในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา
วิ ช าชี พ ในการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ของนั ก เรี ย นในชั้ น เรี ย นสั ง คมศึ ก ษา
ออกแบบการจัดการเรียนรูร<วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร<วมกัน ออกแบบการจัดการเรียนรูร<วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร<วมกัน
สําหรับครูสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป]นครูสังคมศึกษามืออาชีพ
สําหรับครูสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป]นครูสังคมศึกษามืออาชีพ
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5) คงเดิม
Physical Education for Community Development
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนา
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึ กษาและการพั ฒ นา
ชุมชน ประยุกต0 บูรณาการกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรม โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ชุมชน ประยุกต0 บูรณาการกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรม โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา
เป]นสื่อเพื่อสรางสัมพันธ0กับชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน และใช
เป]นสื่อเพื่อสรางสัมพันธ0กับชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน และใช
กิจกรรมทางพลศึกษาเป]นฐานในการพัฒนาทางสังคมชุมชน ทั้งในดานสุขภาพกาย กิจกรรมทางพลศึกษาเป]นฐานในการพัฒนาทางสังคมชุมชน ทั้งในดานสุขภาพกาย
และจิตใจ
และจิตใจ

- 182 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตรระดับ
3(2-2-5)
โรงเรียน
Competency Development of Science Teaching in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ความรูในการสอน
วิท ยาศาสตร0ห ลั ก การ ออกแบบกิ จ กรรมทางวิท ยาศาสตร0 ระดั บ โรงเรีย นที่ เนน
การแกปr ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพัฒ นาความสามารถในการสอน
วิทยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตรระดับ
3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Mathematics Teaching Competency in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ความรูในการสอน
คณิ ต ศาสตร0 ห ลั ก การ ออกแบบกิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร0 ร ะดั บ โรงเรี ย นที่ เนน
การแกปr ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพัฒ นาความสามารถในการสอน
คณิตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตรระดับ
3(2-2-5) คงเดิม
โรงเรียน
Competency Development of Science Teaching in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ความรูในการสอน
วิท ยาศาสตร0ห ลั ก การ ออกแบบกิ จ กรรมทางวิ ท ยาศาสตร0ร ะดั บ โรงเรีย นที่ เนน
การแกปr ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพัฒ นาความสามารถในการสอน
วิทยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตรระดับ
3(2-2-5) คงเดิม
โรงเรียน
Development of Mathematics Teaching Competency in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ความรูในการสอน
คณิ ต ศาสตร0 ห ลั ก การ ออกแบบกิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร0 ร ะดั บ โรงเรี ย นที่ เนน
การแกปr ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพัฒ นาความสามารถในการสอน
คณิตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร0

- 183 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
3(2-2-5)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลักการ ทฤษฎี แนวทางการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดย
ครอบครัว คุณลักษณะของครอบครัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
วิเคราะห0 จุดเด<น จุดดอย สภาพปrญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ$มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิดทฤษฎีการบูรณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูและปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนรูกับรายวิชาเฉพาะโดยการบูรณา
การภาษาอังกฤษกับสาระวิชาโดยประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนรู
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary
Education
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะพึงประสงค0ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงสรางสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ความรูเชิงบูรณาการดาน
สาระวิชาและการสอน การประเมินผลการเรียนรู ปฏิบัติการออกแบบการจัด
การเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนในชัน้ เรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
3(2-2-5) คงเดิม
Provision of Early Childhood Home School Education
หลั ก การ ทฤษฎี แนวทางการจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย โดย
ครอบครั ว คุ ณ ลั ก ษณะของครอบครั ว ที่ เหมาะสมกั บ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
วิเคราะห0 จุดเด<น จุดดอย สภาพปrญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ$มสาระวิชา
3(2-2-5) คงเดิม
Integration of English Language with Contents
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบู ร ณาการภาษาอั ง กฤษกั บ สาระวิ ช าออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูและปฏิบัติการจัดการเรียนรูกับรายวิชาเฉพาะโดยการบูรณา
การภาษาอังกฤษกับสาระวิชาโดยประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5) คงเดิม
ระดับประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary
Education
สาระการเรีย นรูภาษาอังกฤษทั กษะกระบวนการทางภาษาอั งกฤษ
คุณลักษณะพึงประสงค0ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงสรางสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ความรูเชิงบูรณาการดาน
สาระวิชาและการสอน การประเมิ น ผลการเรีย นรู ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการจั ด
การเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ

- 184 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Teaching English Competency in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักการในการออกแบบกิจกรรมทางภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนที่
เนนการแกปrญหาแนวทางและ กระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการสอน
ภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนสะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
0308431 การจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรระดับชั้น
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
Mathematics Learning Management in Elementary
School
สาระการเรี ย นรู คณิ ตศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร0และคุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูคณิตศาสตร0
การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูคณิตศาสตร0 การประเมินผล
การเรีย นรูคณิ ตศาสตร0ของนั กเรียน ออกแบบแผนการจั ดการเรีย นรู ฝp กปฏิ บั ติ
การสอนในชั้ น เรี ย นคณิ ต ศาสตร0 แ ละสรางชุ ม ชนการเรี ย นรู วิ ช าชี พ สํ า หรั บ ครู
คณิตศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับ 3(2-2-5) คงเดิม
โรงเรียน
Development of Teaching English Competency in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักการในการออกแบบกิจกรรมทางภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนที่
เนนการแกปrญหาแนวทางและ กระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการสอน
ภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝpกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนสะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
0308431 การจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรระดับชั้น
3(2-2-5) คงเดิม
ประถมศึกษา
Mathematics Learning Management in Elementary
School
สาระการเรี ย นรู คณิ ตศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร0และคุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูคณิตศาสตร0
การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูคณิตศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูคณิ ต ศาสตร0ของนั ก เรียน ออกแบบแผนการจัด การเรีย นรู ฝp ก ปฏิ บั ติ
การสอนในชั้ น เรี ย นคณิ ต ศาสตร0 แ ละสรางชุ ม ชนการเรี ย นรู วิ ช าชี พ สํ า หรั บ ครู
คณิตศาสตร0

- 185 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308432 การจัดการเรียนรู+วิทยาศาสตรระดับชั้น
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร0 แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค0 ใ นการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร0
การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ฝpกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร0
0308433 บาติกเบื้องต+นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป]นมา และวิวัฒนาการของงานบาติก
การใชวัสดุอุปกรณ0 และขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0
ผลงานเบื้ อ งตน จั ด กระบวนการเรี ย นรู งานบาติ ก สู< ชุ ม ชน วิ เคราะห0 รู ป แบบ
การสรางสรรค0งานบาติกจากแหล<งชุมชนทองถิ่นที่ หลากหลาย เพื่ ออนุรักษ0 และ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การแกะสลั ก วั ส ดุ ธ รรมชาติ วั ส ดุ สั ง เคราะห0
รูป แบบของงานแกะสลัก เครื่องมือ และอุปกรณ0 ที่ ใชในการแกะสลั ก ปฏิบั ติการ
แกะสลัก การตกแต<งสีสัน บนชิ้นงาน การสรางสรรค0 ผลงาน และพั ฒ นารูป แบบ
ใหม< ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู<การเรียนการสอน
ในชั้นเรียน

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308432 การจัดการเรียนรู+วิทยาศาสตรระดับชั้น
3(2-2-5) คงเดิม
ประถมศึกษา
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร0 แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค0 ใ นการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร0
การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ฝpกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร0
0308433 บาติกเบื้องต+นสําหรับครู
3(1-4-4) คงเดิม
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป]นมา และวิวัฒนาการของงานบาติก
การใชวัสดุอุปกรณ0 และขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0
ผลงานเบื้ อ งตน จั ด กระบวนการเรี ย นรู งานบาติ ก สู< ชุ ม ชน วิ เคราะห0 รู ป แบบ
การสรางสรรค0งานบาติกจากแหล<งชุม ชนทองถิ่นที่ หลากหลาย เพื่ ออนุรักษ0และ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4) คงเดิม
Art Carving and Activities in School
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การแกะสลั ก วั ส ดุ ธ รรมชาติ วั ส ดุ สั ง เคราะห0
รูป แบบของงานแกะสลัก เครื่องมือและอุปกรณ0 ที่ ใชในการแกะสลั ก ปฏิ บัติ การ
แกะสลั ก การตกแต<งสี สัน บนชิ้น งาน การสรางสรรค0 ผลงาน และพั ฒ นารูป แบบ
ใหม< ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู<การเรียนการสอน
ในชั้นเรียน

- 186 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาใน
2(1-2-3)
สถานศึกษา
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิ ด รู ป แบบ ลั ก ษณะ ของการจั ด สถานที่ ป ระชุ ม สั ม มนาใน
สถานศึกษา นําองค0ความรูทางศิลปะมาประยุกต0ใชในการออกแบบและจัดสถานที่
ฝpกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้นพื้นฐาน
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตัวบ<งชี้ มาตรฐานและเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศ
และระดับสากล ศึกษากรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ<งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0การประกันคุณภาพในระดับการศึกษา
ต<าง ๆ จัดทํ ารายงานใหขอเสนอแนะ และนําเสนอผลการประเมิน วิพ ากษ0และ
สรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ
3(2-2-5)
Outcome –based Assessment
แนวคิด หลักการ และวิธีการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0 การกําหนด
ผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนด
เกณฑ0การประเมิน ปฏิบตั ิการออกแบบการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลอง
กับรายวิชา
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาใน
2(1-2-3) คงเดิม
สถานศึกษา
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิ ด รู ป แบบ ลั ก ษณะ ของการจั ด สถานที่ ป ระชุ ม สั ม มนาใน
สถานศึกษา นําองค0ความรูทางศิลปะมาประยุกต0ใชในการออกแบบและจัดสถานที่
ฝpกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้นพื้นฐาน
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5) คงเดิม
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตัวบ<งชี้ มาตรฐานและเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศ
และระดับสากล ศึกษากรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ<งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0การประกันคุณภาพในระดับการศึกษา
ต<าง ๆ จั ดทํ ารายงานใหขอเสนอแนะ และนํ าเสนอผลการประเมิ น วิพ ากษ0 และ
สรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ
3(2-2-5) คงเดิม
Outcome –based Assessment
แนวคิด หลักการ และวิธีการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0 การกําหนด
ผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนด
เกณฑ0การประเมิน ปฏิบัติการออกแบบการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลอง
กับรายวิชา

- 187 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308443 วิทยาการข+อมูลและการวิเคราะหเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis For Education
ลั ก ษณะของขอมู ล เพื่ อ การศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การขอมู ล ของ
สถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูล
ทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห0ขอมูลดวยหลักการทางสถิติ นําเสนอและจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะห0 ขอมู ลเพื่ อ การตั ด สิน ใจและใชประโยชน0 ท างการศึ กษา
การสรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย<างเป]นระบบ
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด
ความหมาย รู ปแบบ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อการเรี ยนรู ภาษาไทย การประยุ กต0 ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อส<งเสริมศักยภาพทาง
ภาษาไทยของผูเรียนที่มีความแตกต<างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรูชุมชนและ
ฝpกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเป]นฐาน
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
ในสถานศึกษา
English Extra-Curriculum Activities Design in
Institutions
แนวคิด ทฤษฎีและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ลักษณะ
และประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประยุกต0ใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบและ
นําเสนอกิจกรรมส<งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและชุมชนโดยใช
กรณีศึกษา
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308443 วิทยาการข+อมูลและการวิเคราะหเพื่อการศึกษา
3(2-2-5) คงเดิม
Data Science and Analysis For Education
ลั ก ษณะของขอมู ล เพื่ อ การศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การขอมู ล ของ
สถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูล
ทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห0ขอมูลดวยหลักการทางสถิติ นําเสนอและจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะห0 ขอมู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจและใชประโยชน0 ท างการศึ กษา
การสรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย<างเป]นระบบ
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
3(2-2-5) คงเดิม
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด
ความหมาย รู ปแบบ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อการเรี ยนรู ภาษาไทย การประยุ กต0 ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อส<งเสริมศักยภาพทาง
ภาษาไทยของผูเรียนที่มีความแตกต<างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรูชุมชนและ
ฝpกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเป]นฐาน
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3(2-2-5) คงเดิม
ในสถานศึกษา
English Extra-Curriculum Activities Design in
Institutions
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ
ลักษณะและประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประยุกต0ใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบ
และนําเสนอกิจกรรมส<งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและชุมชนโดยใช
กรณีศึกษา

- 188 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ การนําศาสตร0อื่นและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต0ใชในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินสมรรถนะทางภาษา
ของผู เรี ย น แนวคิ ด ความสํ าคั ญ รูป แบบ กระบวนการสรางชุ ม ชนการเรี ย นรู
วิ ช าชี พ กระบวนการศึ ก ษาชั้ น เรี ย นสํ า หรั บ ครู ภ าษาอั ง กฤษ ออกแบบและ
ฝpกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อส<งเสริมการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป]น ภาษานานาชาติ
การสอนภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทต< า งๆ ในบริ บ ทสั ง คมโลก การนํ า หลั ก การใช
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอนภาษาอังกฤษ นวัต กรรม
การสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ส< ง เสริ ม การใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
ประเมิน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
ฝpกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชนเป]นฐาน
0312311 การวิจารณศิลปะสําหรับครู
2(2-0-4)
Art Criticism for Teacher
หลั ก การวิ จ ารณ0 งานศิ ล ป ะสํ า หรั บ ครู จิ ต วิ ท ยาที่ เกี่ ย วของ
การวิเคราะห0 วิจารณ0 รูปแบบ แนวคิด เนื้อหาของผลงานศิลปะ ฝpกพูดและเขียน
วิจารณ0งานศิลปะ

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพ
3(2-2-5) คงเดิม
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ การนําศาสตร0อื่นและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต0ใชในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินสมรรถนะทางภาษา
ของผูเรียน แนวคิด ความสําคัญ รูปแบบ กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
กระบวนการศึ ก ษาชั้ น เรี ย นสํ า หรั บ ครู ภ าษาอั งกฤษ ออกแบบและฝp ก ปฏิ บั ติ
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อส<งเสริมการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
คงเดิม
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป]นภาษานานาชาติ
การสอนภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทต< า งๆ ในบริ บ ทสั ง คมโลก การนํ า หลั ก การใช
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรม
การสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ส< ง เสริ ม การใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
ประเมิน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
ฝpกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชนเป]นฐาน
0312322 การวิจารณศิลปะสําหรับครู
2(2-0-4) คงเดิม
Art Criticism for Teacher
หลั ก การวิ จ ารณ0 งาน ศิ ล ป ะสํ า ห รั บ ครู จิ ต วิ ท ยาที่ เกี่ ย วของ
การวิเคราะห0 วิจารณ0 รูปแบบ แนวคิด เนื้อหาของผลงานศิลปะ ฝpกพูดและเขียน
วิจารณ0งานศิลปะ
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- 189 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0312312 ศิลปะกับสิ่งแวดล+อมสําหรับครู
3(1-4-4)
Art and Environment for Teacher
รูปแบบ ลักษณะ แนวความคิด วิวัฒนาการของศิลปะกับสิ่งแวดลอม
สํ า หรั บ ครู แ ละฝp ก ปฏิ บั ติ ก ารสรางสรรค0 ผ ลงานศิ ล ปะที่ มี ค วามสั ม พั น ธ0 กั บ
แนวความคิดและสิ่ง แวดลอม
0312323 การสอนและการวัดประเมินผลทางศิลปศึกษา
3(2-3-4)
Measurement and Evaluation in Art Education
หลั ก การวั ด และประเมิ น ผลทางศิ ล ปศึ ก ษา วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
การเรียนรูดานการปฏิบัติ และการออกแบบเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
การเรียนรูทางศิลปศึกษา
0202111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความต<อเนื่อง อนุพันธ0 ปริพันธ0 และการประยุกต0
0202112 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
บุรพวิชา : 0202111 แคลคูลสั 1
ลําดับและอนุกรม เวกเตอร0และเรขาคณิตวิเคราะห0สามมิติ ฟrงก0ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ0ย<อย ปริพันธ0หลายชั้น และการประยุกต0
0202202 หลักคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Principle of Mathematics
ตรรกศาสตร0สญ
ั ลักษณ0และการพิสูจน0 เซต ความสัมพันธ0 ฟrงก0ชัน
ระบบจํานวน ฝpกการใหเหตุผลและการพิสูจน0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0312141 ศิลปะกับสิ่งแวดล+อมสําหรับครู
3(1-4-4)
Art and Environment for Teacher
รูปแบบ ลักษณะ แนวความคิด วิวัฒนาการของศิลปะกับสิ่งแวดลอม
สํ า หรั บ ครู แ ละฝp ก ปฏิ บั ติ ก ารสรางสรรค0 ผ ลงานศิ ล ปะที่ มี ค วามสั ม พั น ธ0 กั บ
แนวความคิดและสิ่ง แวดลอม
0312323 การสอนและการวัดประเมินผลทางศิลปศึกษา
3(2-3-4)
Measurement and Evaluation in Art Education
หลั ก การวั ด และประเมิ น ผลทางศิ ล ปศึ ก ษา วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
การเรียนรูดานการปฏิบัติ และการออกแบบเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
การเรียนรูทางศิลปศึกษา
0202111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความต<อเนื่อง อนุพันธ0 ปริพันธ0 การประยุกต0
0202112 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
บุรพวิชา : 0202111 แคลคูลสั 1
ลําดับและอนุกรม เวกเตอร0และเรขาคณิตวิเคราะห0สามมิติ ฟrงก0ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ0ย<อย ปริพันธ0หลายชั้น การประยุกต0
0202202 หลักคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Principle of Mathematics
ตรรกศาสตร0สญ
ั ลักษณ0และการพิสูจน0 เซต ความสัมพันธ0 ฟrงก0ชัน
ระบบจํานวน ฝpกการใหเหตุผลและการพิสูจน0

เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม
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คงเดิม

คงเดิม
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0202212 แคลคูลัสเวกเตอร
2(1-2-3)
Vector Calculus
บุรพวิชา : 0202112 แคลคูลสั 2
ปริภูมิยคุ ลิด ฟrงก0ชันค<าเวกเตอร0 เวกเตอร0เชิงอนุพันธ0 ปริพันธ0ตาม
เสน ปริพันธ0ตามผิว ปริพันธ0ตามปริมาตร ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0
ในการแกปrญหาทางแคลคูลสั เวกเตอร0
0202224 พีชคณิตเชิงเส+น
2(1-2-3)
Linear Algebra
เมทริกซ0และดีเทอร0มิแนนต0 ปริภมู เิ วกเตอร0 การแปลงเชิงเสน
ค<าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร0ลักษณะเฉพาะ ปริภมู ิผลคูณภายใน ฝpกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางพีชคณิตเชิงเสน
0202323 ทฤษฎีจํานวน
2(1-2-3)
Number Theory
สัจพจน0และสมบัติของจํานวนเต็ม การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ
สมภาค สมการไดโอแฟนไทน0 ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ใน
การแกปrญหาทางทฤษฎีจํานวน
0202313 คณิตวิเคราะห
2(1-2-3)
Mathematical Analysis
บุรพวิชา : 0202202 หลักคณิตศาสตร0
จํานวนจริง ลําดับ ลิมิต ความต<อเนื่อง อนุพันธ0 ปริพันธ0 อนุกรม
ฝpกการใหเหตุผลและการพิสูจน0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0202212 แคลคูลัสเวกเตอร
2(1-2-3)
Vector Calculus
บุรพวิชา : 0202112 แคลคูลสั 2
ปริภูมิยคุ ลิด ฟrงก0ชันค<าเวกเตอร0 เวกเตอร0เชิงอนุพันธ0 ปริพันธ0ตาม
เสน ปริพันธ0ตามผิว ปริพันธ0ตามปริมาตร ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0
ในการแกปrญหาทางแคลคูลสั เวกเตอร0
0202224 พีชคณิตเชิงเส+น
2(1-2-3)
Linear Algebra
เมทริกซ0และดีเทอร0มิแนนต0 ปริภมู เิ วกเตอร0 การแปลงเชิงเสน
ค<าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร0ลักษณะเฉพาะ ปริภมู ิผลคูณภายใน ฝpกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางพีชคณิตเชิงเสน
0202323 ทฤษฎีจํานวน
2(1-2-3)
Number Theory
สัจพจน0และสมบัติของจํานวนเต็ม การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ
สมภาค สมการไดโอแฟนไทน0 ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ใน
การแกปrญหาทางทฤษฎีจํานวน
0202313 คณิตวิเคราะห
2(1-2-3)
Mathematical Analysis
บุรพวิชา : 0202202 หลักคณิตศาสตร0
จํานวนจริง ลําดับ ลิมิต ความต<อเนื่อง อนุพันธ0 ปริพันธ0 อนุกรม
ฝpกการใหเหตุผลและการพิสูจน0

เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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- 191 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0202423 พีชคณิตนามธรรม
2(1-3-2)
Abstract Algebra
บุรพวิชา : 0202202 หลักคณิตศาสตร0
กรุ ป กรุป ย< อ ย กรุป วัฏ จัก ร โคเซต กรุ ป ผลหาร ฟr งก0ชั น สาทิ ส
สั ณ ฐานของกรุ ป ริง ริงย< อ ย ไอดี ล ริ งผลหาร ฟr งก0 ชั น สาทิ ส สั ณ ฐานของริ ง
อินทิกรัลโดเมน ฟ@ลด0 การประยุกต0 ฝpกการใหเหตุผลและการพิสูจน0
0202333 เรขาคณิต
2(1-2-3)
Geometry
ระบบสัจพจน0 เรขาคณิตแบบยุคลิด ตรีโกณมิติ เรขาคณิตวิเคราะห0
ภาคตัดกรวย ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางเรขาคณิต
0202314 ตัวแปรเชิงซ+อน
2(1-2-3)
Complex Variables
จํานวนเชิงซอน ฟrงก0ชันเชิงซอน ทฤษฎีบทโคชี สูตรปริพันธ0โคชี
อนุกรมเทย0เลอร0และอนุกรมลอเรนต0 ทฤษฎีบทส<วนตกคาง การส<งคงแบบ
ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาตัวแปรเชิงซอน
0202392 สัมมนาคณิตศาสตร
1(0-2-1)
Seminar in Mathematics
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสัมมนา ศึกษา วิเคราะห0 วิจารณ0
เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานจากการคนควางานวิจัยทางคณิตศาสตร0
0202497 โครงงานคณิตศาสตร
1(0-2-1)
Project in Mathematics
แนวคิด หลักการ และกระบวนการทําโครงงาน การศึกษาและคิดคน
ความรูเฉพาะเรื่องทางคณิตศาสตร0อย<างเป]นระบบ จัดทํารายงานและนําเสนอ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0202423 พีชคณิตนามธรรม
2(1-3-2)
Abstract Algebra
บุรพวิชา : 0202202 หลักคณิตศาสตร0
กรุ ป กรุป ย< อ ย กรุ ป วัฏ จั ก ร โคเซต กรุ ป ผลหาร ฟr งก0 ชั น สาทิ ส
สั ณ ฐานของกรุ ป ริ ง ริ งย< อ ย ไอดี ล ริ งผลหาร ฟr งก0 ชั น สาทิ ส สั ณ ฐานของริ ง
อินทิกรัลโดเมน ฟ@ลด0 การประยุกต0 ฝpกการใหเหตุผลและการพิสูจน0
0202333 เรขาคณิต
2(1-2-3)
Geometry
ระบบสัจพจน0 เรขาคณิตแบบยุคลิด ตรีโกณมิติ เรขาคณิตวิเคราะห0
ภาคตัดกรวย ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางเรขาคณิต
0202314 ตัวแปรเชิงซ+อน
2(1-2-3)
Complex Variables
จํานวนเชิงซอน ฟrงก0ชันเชิงซอน ทฤษฎีบทโคชี สูตรปริพันธ0โคชี
อนุกรมเทย0เลอร0และอนุกรมลอเรนต0 ทฤษฎีบทส<วนตกคาง การส<งคงแบบ
ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาตัวแปรเชิงซอน
0202392 สัมมนาคณิตศาสตร
1(0-2-1)
Seminar in Mathematics
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสัมมนา ศึกษา วิเคราะห0 วิจารณ0
เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานจากการคนควางานวิจัยทางคณิตศาสตร0
0202497 โครงงานคณิตศาสตร
1(0-2-1)
Project in Mathematics
แนวคิด หลักการ และกระบวนการทําโครงงาน การศึกษาและคิดคน
ความรูเฉพาะเรื่องทางคณิตศาสตร0อย<างเป]นระบบ จัดทํารายงานและนําเสนอ
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0202342 คณิตศาสตรเชิงการจัด
2(1-3-2)
Combinatorics
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู< สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพิม่
เขาตัดออก หลักรังนกพิราบ ฟrงก0ชันก<อกําเนิด ความสัมพันธ0เวียน
ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางคณิตศาสตร0เชิงการจัด
0202361 ทฤษฎีสมการ
2(1-3-2)
Theory of Equations
สมการพหุนามและราก การแยกกันของราก ระบบสมการ
ผลเฉลยโดยประมาณของระบบสมการเชิงเสน ฝpกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางทฤษฎีสมการ
0202493 หัวข+อทางคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 1
หัวขอที่น<าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร0ซึ่งกําหนดโดยอาจารย0หรือ
วิทยากรรับเชิญโดยเนื้อหาไม<ซ้ําซอนกับรายวิชาที่ระบุไวแลวในหลักสูตร
0202494 หัวข+อทางคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 2
หัวขอที่น<าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร0ซึ่งกําหนดโดยอาจารย0หรือ
วิทยากรรับเชิญ โดยเนื้อหาไม<ซ้ําซอนกับรายวิชาที่ระบุไวแลวในหลักสูตรและวิชา
0202493 หัวขอทางคณิตศาสตร0 1

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0202342 คณิตศาสตรเชิงการจัด
2(1-3-2)
Combinatorics
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู< สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพิม่
เขาตัดออก หลักรังนกพิราบ ฟrงก0ชันก<อกําเนิด ความสัมพันธ0เวียน
ฝpกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางคณิตศาสตร0เชิงการจัด
0202361 ทฤษฎีสมการ
2(1-3-2)
Theory of Equations
สมการพหุนามและราก การแยกกันของราก ระบบสมการ
ผลเฉลยโดยประมาณของระบบสมการเชิงเสน ฝpกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร0ในการแกปrญหาทางทฤษฎีสมการ
0202493 หัวข+อทางคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 1
หัวขอที่น<าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร0ซึ่งกําหนดโดยอาจารย0หรือ
วิทยากรรับเชิญ โดยเนื้อหาไม<ซ้ําซอนกับรายวิชาที่ระบุไวแลวในหลักสูตร
0202494 หัวข+อทางคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
Topics in Mathematics 2
หัวขอที่น<าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร0ซึ่งกําหนดโดยอาจารย0หรือ
วิทยากรรับเชิญ โดยเนื้อหาไม<ซ้ําซอนกับรายวิชาที่ระบุไวแลวในหลักสูตรและวิชา
0202493 หัวขอทางคณิตศาสตร0 1
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0203281 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Technology for Mathematics Teachers
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร0สําเร็จรูป: The Geometer’s
Sketchpad (GSP), Geogebra, การพิมพ0เอกสารทางคณิตศาสตร0 ประกอบการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับโรงเรียน
0203471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Mathematical Models
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร0 สมการเชิงผลต<าง สมการเชิง
อนุพันธ0 สมการเชิงอนุพันธ0ย<อย การจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงปrญหาโลกจริงกับตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
0203382 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Research in Mathematics Classroom
ศึกษาและฝpกกระบวนการวิจัยชั้นเรียน การใชกระบวนการวิจัยเพื่อ
แกปrญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0
0203201 หลักสูตรคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
2(1-3-2)
School Mathematics Curriculum
แนวคิด วิสัยทัศน0 และหลักการจัดหลักสูตรของคณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน มาตรฐานและตัวชี้วัดในสาระ จํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต
สถิติและความน<าจะเป]น แคลคูลสั การแกปrญหา การใหเหตุผลและการพิสูจน0
การสื่อสาร การนําเสนอ และการเชื่อมโยง และความคิดสรางสรรค0ทาง
คณิตศาสตร0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0203281 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Technology for Mathematics Teachers
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร0สําเร็จรูป: The Geometer’s
Sketchpad (GSP), Geogebra, การพิมพ0เอกสารทางคณิตศาสตร0 ประกอบการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับโรงเรียน
0203471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Mathematical Models
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร0 สมการเชิงผลต<าง สมการเชิง
อนุพันธ0 สมการเชิงอนุพันธ0ย<อย การจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงปrญหาโลกจริงกับตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
0203382 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร
2(1-3-2)
Research in Mathematics Classroom
ศึกษาและฝpกกระบวนการวิจัยชั้นเรียน การใชกระบวนการวิจัยเพื่อ
แกปrญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0
0203201 หลักสูตรคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
2(1-3-2)
School Mathematics Curriculum
แนวคิด วิสัยทัศน0 และหลักการจัดหลักสูตรของคณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน มาตรฐานและตัวชี้วัดในสาระ จํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต
สถิติและความน<าจะเป]น แคลคูลสั การแกปrญหา การใหเหตุผลและการพิสูจน0
การสื่อสาร การนําเสนอ และการเชื่อมโยง และความคิดสรางสรรค0ทาง
คณิตศาสตร0
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0203404 การสอนคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
2(1-3-2)
School Mathematics Teaching
วิธีการจัดการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัดการ
ชั้นเรียน ฝpกปฏิบัติการสอน และการใชสื่อ ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู จํานวนและพีชคณิตการวัดและเรขาคณิต สถิติและความน<าจะเป]น
แคลคูลสั การวัดและการประเมินผล
0203302 คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
Primary School Mathematics
มโนทัศน0ที่สําคัญ มโนทัศน0ที่คลาดเคลื่อน การจัดการเรียนรูที่ส<งเสริม
ความเขาใจคณิตศาสตร0 ฝpกจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับประถมศึกษา
0203303 คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary School Mathematics
มโนทัศน0ที่สําคัญ มโนทัศน0ที่คลาดเคลื่อน การจัดการเรียนรูที่ส<งเสริม
ความเขาใจคณิตศาสตร0 ฝpกจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับมัธยมศึกษา
0214101 คอมพิวเตอรเบื้องต+น
2(2-0-4)
Introduction to Computer
องค0ประกอบของคอมพิวเตอร0ฮาร0ดแวร0 ซอฟต0แวร0 การแทนขอมูล
ในระบบคอมพิวเตอร0 กระบวนการแกปrญหาดวยคอมพิวเตอร0 เครือข<าย
คอมพิวเตอร0และการประยุกต0 การบํารุงรักษา กฎหมายและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0203404 การสอนคณิตศาสตรระดับโรงเรียน
2(1-3-2)
School Mathematics Teaching
วิธีการจัดการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัดการ
ชั้นเรียน ฝpกปฏิบัติการสอน และการใชสื่อ ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู จํานวนและพีชคณิตการวัดและเรขาคณิต สถิติและความน<าจะเป]น
แคลคูลสั การวัดและการประเมินผล
0203302 คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
Primary School Mathematics
มโนทัศน0ที่สําคัญ มโนทัศน0ที่คลาดเคลื่อน การจัดการเรียนรูที่ส<งเสริม
ความเขาใจคณิตศาสตร0 ฝpกจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับประถมศึกษา
0203303 คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary School Mathematics
มโนทัศน0ที่สําคัญ มโนทัศน0ที่คลาดเคลื่อน การจัดการเรียนรูที่ส<งเสริม
ความเขาใจคณิตศาสตร0 ฝpกจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ในระดับมัธยมศึกษา
0214101 คอมพิวเตอรเบื้องต+น
2(2-0-4)
Introduction to Computer
องค0ประกอบของคอมพิวเตอร0ฮาร0ดแวร0 ซอฟต0แวร0 การแทนขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร0 กระบวนการแกปrญหาดวยคอมพิวเตอร0 เครือข<ายคอมพิวเตอร0
และการประยุกต0 การบํารุงรักษา กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร0
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0214191 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1(0-2-1)
Computer Laboratory
ปฏิบัติการ การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตาราง
คํานวณ โปรแกรมการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ การแกปrญหาดวย
คอมพิวเตอร0 การโปรแกรมคอมพิวเตอร0เบื้องตน การติดตั้ระบบปฏิบัติการ
เครือข<ายคอมพิวเตอร0และการประยุกต0ใชงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ0
คอมพิวเตอร0
0219202 หลักสถิติ
2(1-2-3)
Principles of Statistics
สถิติพรรณนา ความน<าจะเป]น ตัวแปรสุ<ม การแจกแจงทวินาม
การแจกแจงปrวซง การแจกแจงปรกติ การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงที
การแจกแจงเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย<าง การประมาณค<าและการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชการทดสอบซี การทดสอบที และการทดสอบเอฟ การวิเคราะห0
ความแปรปรวน การเปรียบเทียบเชิงพหุ การประยุกต0ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
0219453 สถิติสําหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
บุรพวิชา : 0219201
ศึ ก ษาสถิ ติ พ รรณ นาที่ ใ ชในการวิ จั ย เทคนิ ค การชั ก ตั ว อย< า ง
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห0ความแปรปรวน การวิเคราะห0การถดถอยและ
สหสั ม พั น ธ0 การวิ เคราะห0 ความแปรปรวนร< ว ม สถิ ติ แ บบไม< ใ ชพารามิ เตอร0
การทดสอบสมมติฐานสําหรับหลายตัวแปร การประยุกต0ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0214191 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1(0-2-1) คงเดิม
Computer Laboratory
ปฏิบัติการ การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตาราง
คํานวณ โปรแกรมการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ การแกปrญหาดวย
คอมพิวเตอร0 การโปรแกรมคอมพิวเตอร0เบื้องตน การติดตั้ระบบปฏิบัติการ
เครือข<ายคอมพิวเตอร0และการประยุกต0ใชงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ0
คอมพิวเตอร0
0219202 หลักสถิติ
2(1-2-3) คงเดิม
Principles of Statistics
สถิติพรรณนา ความน<าจะเป]น ตัวแปรสุ<ม การแจกแจงทวินาม
การแจกแจงปrวซง การแจกแจงปรกติ การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงที
การแจกแจงเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย<าง การประมาณค<าและการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชการทดสอบซี การทดสอบที และการทดสอบเอฟ การวิเคราะห0
ความแปรปรวน การเปรียบเทียบเชิงพหุ การประยุกต0ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
0219453 สถิติสําหรับการวิจัย
3(2-2-5) คงเดิม
Statistics for Research
บุรพวิชา : 0219202
ศึ ก ษาสถิ ติ พ รรณ นาที่ ใ ชในการวิ จั ย เทคนิ ค การชั ก ตั ว อย< า ง
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห0ความแปรปรวน การวิเคราะห0 การถดถอยและ
สหสั ม พั น ธ0 การวิ เคราะห0 ความแปรปรวนร< ว ม สถิ ติ แ บบไม< ใ ชพารามิ เตอร0
การทดสอบสมมติฐานสําหรับหลายตัวแปร การประยุกต0ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ

มคอ.2 ปริญญาตรี
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0221102 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
หลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ0 ตารางธาตุ ทฤษฎีอะตอม
พันธะเคมี แก™ส ของเหลว ของแข็ง การเกิดปฏิกริ ิยาเคมีและสมดุลเคมี อุณหเคมี
และกรด-เบส
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory
ฝpกปฏิบัติการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ0การทดลอง การใชอุปกรณ0
ปbองกันภัยทางเคมี ระบบคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการ การจัดการ
ความเสีย่ งในการปฏิบตั ิการทางเคมี การจัดการสารเคมีอันตราย เทคนิคการใช
อุปกรณ0และการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชาเคมีพื้นฐาน
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biology
หลั ก การและความรู พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ทางชี ว วิ ท ยา ประกอบดวย
ชี ว วิ ท ยาของเซลล0 แ ละชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล พั น ธุ ศ าสตร0 การสื บ พั น ธุ0 วิ วั ฒ นาการ
ความหลากหลายของพื ช และสั ต ว0 การปรั บ ตั ว ทางสั ณ ฐานและสรี ร วิ ท ยาของ
สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ0
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน

0221102 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
หลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ0 ตารางธาตุ ทฤษฎีอะตอม
พันธะเคมี แก™ส ของเหลว ของแข็ง การเกิดปฏิกริ ิยาเคมีและสมดุลเคมี อุณหเคมี
และกรด-เบส
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory
ฝpกปฏิบัติการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ0การทดลอง การใชอุปกรณ0
ปbองกันภัยทางเคมี ระบบคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการ การจัดการ
ความเสีย่ งในการปฏิบตั ิการทางเคมี การจัดการสารเคมีอันตราย เทคนิคการใช
อุปกรณ0และการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชาเคมีพื้นฐาน
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biology
หลั ก การและความรู พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ทางชี ว วิ ท ยา ประกอบดวย
ชี ว วิ ท ยาของเซลล0 แ ละชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล พั น ธุ ศ าสตร0 การสื บ พั น ธุ0 วิ วั ฒ นาการ
ความหลากหลายของพื ช และสั ต ว0 การปรั บ ตั ว ทางสั ณ ฐานและสรี ร วิ ท ยาของ
สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ0
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน
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0223103 ฟFสิกสพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Physics
เวกเตอร0 แรงและการเคลื่อนที่ ความโนมถ<วง โมเมนตัมและพลังงาน
การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบสั่น กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง คลื่น เสียง และแสง ไฟฟbาสถิต ไฟฟbากระแส แม<เหล็กและอันตรกิรยิ า
แม<เหล็ก และแม<เหล็กไฟฟbา
0223193 ปฏิบัติการฟFสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Physics Laboratory
ฝpกเทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองเกี่ยวกับ แรงและ
การเคลื่อนที่ ความโนมถ<วง พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบสั่น
กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น เสียง และแสง ไฟฟbาสถิต
ไฟฟbากระแส แม<เหล็กและอันตรกิริยาแม<เหล็ก และแม<เหล็กไฟฟbา

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0223103 ฟFสิกสพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Physics
เวกเตอร0 แรงและการเคลื่อนที่ ความโนมถ<วง โมเมนตัมและพลังงาน
การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบสั่น กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง คลื่น เสียง และแสง ไฟฟbาสถิต ไฟฟbากระแส แม<เหล็กและอันตรกิรยิ า
แม<เหล็ก และแม<เหล็กไฟฟbา
0223193 ปฏิบัติการฟFสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Physics Laboratory
ฝpกเทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองเกี่ยวกับ แรงและ
การเคลื่อนที่ ความโนมถ<วง พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบสั่น
กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น เสียง และแสง ไฟฟbาสถิต
ไฟฟbากระแส แม<เหล็กและอันตรกิริยาแม<เหล็ก และแม<เหล็กไฟฟbา
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ภาคผนวก ง
ข+อบังคับคุรุสภาว$าด+วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิย ามค าว่า “มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิ ชาชีพ ”
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ หมายความว่ า ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ความรู้
และประสบการณ์ในการจัด การเรียนรู้ หรือการจัด การศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้”
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความชานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
“มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนามาซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชีพ ครู ต้ อ งมีคุ ณวุ ฒิไม่ ต่ากว่าปริญ ญาตรี ท างการศึกษา
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(2) จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา และจิ ต วิ ท ยาให้ ค าปรึ ก ษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(3) เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน หลั ก สู ต ร ศาสตร์ ก ารสอน และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล
ในการจัดการเรียนรู้
(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
(6) การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
(ข) มาตรฐานประสบการณ์ วิ ช าชี พ ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ การสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
(1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10 รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภากาหนด”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู
(1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
(2) ประพฤติต นเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
(4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
(5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(ข) การจัดการเรียนรู้
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
(2) บู ร ณาการความรู้แ ละศาสตร์ การสอนในการวางแผนและจั ด การเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็ นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
(5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(๑) ร่ ว มมื อ กับผู้ ป กครองในการพั ฒนาและแก้ปัญ หาผู้ เรี ย นให้มีคุ ณลั กษณะ
ที่พึงประสงค์
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
(3) ศึ ก ษา เข้ า ถึ ง บริ บ ทของชุ ม ชน และสามารถอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ 7 ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก จ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
พ.ศ. 2562

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุม สาขาวิ ชายังมีสาขาวิช า
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไว
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้
๑.๑ กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ กลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑.๓ กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๑.๔ กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร
๑.๕ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑.๖ กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑.๗ กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๑.๘ กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศกึ ษา
๑.๙ กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๑๐ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑.๑๑ กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑.๑๒ กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑.๑๓ กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑.๑๔ กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา
๑.๑๕ กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑.๑๖ กลุมสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ
เพิ่มเติมในอนาคต
รายละเอียด กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา
ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
การระบุชื่อปริญญาใหเปนไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญ ญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณี ที่ป ริญ ญาใดยังมิ ได
กํ าหนดชื่ อไวในพระราชกฤษฎี กาหรือสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดไมมี การตราพระราชกฤษฎีก าว า ดว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

มคอ.๑
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาครูและบุ คลากร
ทางการศึ ก ษากอ นประจําการและสงเสริมการพัฒ นาครูป ระจํา การและนอกประจํา การให มีค วามรูและมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เปนผูยึดมั่นในคานิยม อุดมการณ มีจิตวิญญาณความเปนครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบกับรัฐไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป โดยเนนเปาหมายการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ เปนคนเกง
และคนดี มี ขีด ความสามารถในการแขงขัน และความสามารถในการสรางนวัต กรรม การปรั บ ปรุง พั ฒ นา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุงเนนการยกระดับคุณ ภาพการผลิตบัณฑิตครู
ใหเปนวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสรางครูที่มีคุณภาพที่นําไปสูการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ
ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป น พลวั ต และความก า วหน า ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง กระทบ
ตอการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมที่เปนศาสตรบูรณาการ และ
ขามวัฒนธรรม เปาหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรครั้งนี้จึงมุงเนนที่การสราง
หลักสูตรใหมีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการเรียนรูในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดทําขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบวามีความซ้ําซอน
ของโครงสรางรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศตางๆ ในสากลที่มีความกาวหนา
ในการผลิต บัณ ฑิ ตวิช าชี พ ครู ตลอดจนการระดมความคิ ดและประสบการณ ข องผูเกี่ ย วขอ งในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยูภายใตหลักการสําคัญหลายประการ
ไดแก ๑) แนวคิดของการจัดทําหลักสูตรวิชาชีพ ครูเปนหลักสูตรบู รณาการ และเป นหลักสู ตรอิงสมรรถนะ
มากกวาหลักสูตรอิงเนื้อหา เนนสมรรถนะการเรียนรูดวยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผูเรียน ๒) การกําหนดโครงสรางหลักสูตรมีความยืดหยุน และตอบสนองความตองการของการใชครูในโลก
ปจจุบันและอนาคต รวมทั้งความตองการของผูเรียน ๓) การกําหนดโครงสรางหลักสูตร ไดใหสถาบันผลิตครู
มี อิ ส ระในการสร า งหลั ก สู ต รผลิ ต ครูที่ เหมาะสมกั บ อัต ลั กษณ แ ละสภาพบริบ ทเชิ งพื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา
โดยยึดผลลัพธการเรียนรูซึ่งกําหนดขึ้นสําหรับแตละกลุมสาขาเปนเปาหมายรวม ตลอดจนกําหนดโครงสราง
หลัก สูต รให มีค วามยืด หยุ น และสะทอ นอัต ลัก ษณ ของผูเรีย น ๔) การสง เสริม การจั ดทํ าหลั ก สู ต รรายวิช า
ที่ ทัน สมัย ตามสากล มี ก ารจัด การเรียนการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคลอ งกั บการเรีย นรูในโลกดิจิทัล
๕) การสงเสริม การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และคุณสมบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ
๖) การสงเสริมการวางระบบการประกันคุณ ภาพหลักสูตรที่เขมขนเพื่อให ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย
ของหลักสูตร
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๑ มีคานิยมรวม ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู การพัฒนาความรูสึก
ถึงตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูที่เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน
๔.๒ เป น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณครู แ ละยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณของวิ ชาชี พ ครู ปฏิ บั ติ หน าที่ ตามอุ ด มการณ ความเป น ครูดวยความรัก ศรั ทธา ซื่ อสั ตย สุ จริ ต
รับผิดชอบตอวิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ
๒

มคอ.๑
๔.๓ เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดขั้นสูง
มีความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
การสรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุงมั่น
มานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูและรอบรู ทันสมัย
ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๔.๔ เปนผูรว มสรางสรรค นวัต กรรม เปน ผู มีทัก ษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิด วิ เคราะห
การคิดขั้ นสู ง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเป นที ม มีทั กษะขามวัฒ นธรรม รูเท าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีพครู
สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกตางระหวางบุคคล
๔.๕ เปนผูมีความสามารถสูงในการจัด การเรีย นรู เปน ผูมีค วามสามารถในการจัด เนื้ อหาสาระ
ออกแบบกิ จกรรม วางแผนและจัดการเรีย นรู ถ า ยทอดความรู สร างแรงบั น ดาลใจและส ง เสริ มให ผูเรีย น
เกิดการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียน
ที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามาประยุกตใช
ในการจั ดการเรียนรู แบบบู รณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้ อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่ อพั ฒนา
การเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนนําไปใชในการ แกไขปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม
๔.๖ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถิ่น มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึก
สากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถิ่น มีจิตอาสา
และดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง
รูถู ก รู ผิ ด รู ชอบ ชั่ ว ดี กลา ปฏิเสธและตอ ต า นการกระทํ า ที่ ไม ถูก ต อ ง เคารพสิ ท ธิ เสรีภ าพ และศัก ดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕.๑.๒ มี จิต อาสา จิต สาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ค วามเสี ย สละ รั บ ผิ ดชอบและซื่ อ สั ต ย
ตอ งานที่ ได รับ มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพั ฒนาตนเองอย างต อเนื่ อง ประพฤติ ตน
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ
๕.๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิ จฉัย จัดการและ
คิด แก ป ญ หาทางคุณ ธรรมจริย ธรรมด วยความถู กต องเหมาะสมกับ สังคม การทํ างานและสภาพแวดล อ ม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน
ของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
๓

มคอ.๑
๕.๒ ดานความรู
๕.๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พั ฒ นาการ จิ ต วิ ทยาการเรี ย นรูเพื่ อ จั ดการเรี ย นรู แ ละช วยเหลื อ แก ไขป ญ หา ส งเสริ ม และพั ฒ นาผู เรี ย น
หลั ก สูต รและวิ ทยาการการจัด การเรีย นรู นวัต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารการศึก ษา
และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสํา หรับ ครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทั ก ษะเทคโนโลยีแ ละดิจิทัล ทักษะ
การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจ
ในการบู ร ณาการความรูกับ การปฏิ บั ติ จริ งและการบู ร ณาการข า มศาสตร อาทิ การบู รณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิ ตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรูในการประยุกตใช
๕.๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห ความรู
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบทาย
๕.๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง
ทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเทา ทั น กับ การเปลี่ย นแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิ ดปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน
๕.๒.๔ มี ค วามรูแ ละความสามารถในการใช ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ตามมาตรฐาน
๕.๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๕.๓ ดานทักษะทางปญญา
๕.๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมิน ขอมูล สื่ อ สารสนเทศจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญ และก าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิ บัติงาน
และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ
ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค
๕.๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรียนรูข องผู เรียนและพั ฒ นาผูเรียนใหเปน ผู สรางหรือรวมสรา งนวัตกรรม รวมทั้ งการถายทอดความรู
แกชุมชนและสังคม
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๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และทางสังคม
๕.๔.๒ ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน
ผูรว มงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
๕.๔.๓ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ต อ ตนเอง ต อผู เรีย น ต อ ผู รว มงาน และต อส ว นรวม
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
๕.๔.๔ มี ภ าวะผู นํ า ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามเข ม แข็ ง และกล า หาญทางจริ ย ธรรม
สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค
๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
๕.๕.๑ มีทัก ษะการวิเคราะหขอ มูล สถิ ติ การสังเคราะห ขอ มู ลเชิง ปริมาณและเชิ งคุ ณ ภาพ
เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
๕.๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ
โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม
๕.๕.๓ ใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสืบ คน ขอ มู ล หรือ ความรูจากแหล งการเรี ย นรูต างๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน
การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
๕.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
๕.๖.๑ สามารถเลือกใชป รัช ญาตามความเชื่ อในการสรางหลั กสู ตรรายวิ ช า การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปด
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
๕.๖.๒ สามารถในการนํ า ความรู ท างจิ ต วิ ท ยาไปใช ในการวิ เคราะห ผู เรี ย นเป น รายบุ ค คล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนที่ ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง
บุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย
๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรู
ผานการลงมื อปฏิ บั ติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒ นาการคิด การทํ างาน การจั ดการ
การเผชิญ สถานการณ ฝกการปฏิบัติให ทํา ได คิดเปน ทํา เปน โดยบูรณาการการทํ างานกั บ การเรีย นรูและ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตย
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
๕.๖.๔ สรา งบรรยากาศ และจัด สภาพแวดลอ ม สื่อ การเรี ย น แหล งวิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ
๕
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สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือ
กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลา นี้
มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
คุรุสภา
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิช าชีพ ครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย ๒ สวนคือ
๒.๑ วิชาชีพครู ไมนอยกวา ๓๔ หนวยกิต
๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมนอ ยกวา ๒๒ หนวยกิต
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้
๒.๒.๑ วิชาเอก แบงเปน ๒ แบบ ดังนี้
๑) วิช าเอกเดี่ ย ว ใหเรีย นไม นอ ยกว า ๔๐ หน วยกิ ต และให ผู เรีย นเลือ กเรีย น
ในรายวิ ช าที่ เสริ ม สร างสมรรถนะและศั ก ยภาพความลุ ม ลึ กในวิ ช าเอกอี ก
ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
๒) วิชาเอกคู ใหเรียนไมนอยกวาวิชาเอกละ ๔๐ หนวยกิต (รวมแลวไมนอยกวา
๘๐ หนวยกิต)
๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเรียน ดังนี้
๑) วิชาเอก ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต
๒) วิชาโท ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคูและวิชาเอก-โท มีดังนี้
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๓๐ หนวยกิต
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผูจะไปเปนครูระดับ มัธยมศึกษาตองเรียนวิชาเอก
จากคณะที่เปดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรื ออย างนอ ยดํ ารงตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผ ลงานทางวิช าการในสาขาวิ ชานั้ น เพื่ อ สรางความ
เขมแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแกนิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาตอในสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิตอไป
๖
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๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
การกํ าหนดเนื้อ หาสาระสําคัญ ของสาขาวิชาครุศ าสตรแ ละสาขาศึก ษาศาสตร ตองใหความสํา คัญ
กับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตร
ที่เนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผูรับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรตองมีการศึกษาการจัดการศึกษา
เพื่ อพัฒ นาครูจากบทเรีย นที่ผานมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่ มีความกาวหนาในการผลิ ตครู
หลักสูตรผลิตครูตองมีจุดเนนที่การพัฒนาผูเรียนให มีความรูในวิชาเอก/โทที่ ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู
ดวยตนเองเพื่อใหกาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะทอนคิด (reflection skills)
ที่เป นสมรรถนะสําคัญในการสรางประสิทธิผลของการทํางานโดยใชชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทํ างานจริง
นอกจากการหลอหลอมจิตวิญญาณความเปนครู แนวคิดสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียน
มีความยืดหยุน ปรับตัว สามารถทํางานไดในทุกสภาพบริบทของผูเรียนและพื้นที่ การบริหารจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ จึงตองอิงการทํางานแบบรวมมือและความรับผิดชอบรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
ผูสอนใหมีมีเอกภาพ และมีเปาหมายรวม
๘.๑ กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ผลลัพธของการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตรการสอน ความรู
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรูดานดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
กั บวิ ชาชีพครู มาใช ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผูเรียนที่แตกตางกัน
กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
๑) คานิยม อุดมการณ และจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
๘.๓ กิจกรรมเสริมความเปนครู
ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป น การเฉพาะหรือ อาจบริห ารจัด การให บูร ณาการกับ การเรีย นการสอนในรายวิ ชาต างๆ เพื่ อเสริม สรา ง
คุณลักษณะความเปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ปละไมนอยกวาสองกิจกรรม อาทิ
๑) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม
๗
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๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย
กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา
กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมี
สาขาวิช า (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิช า
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู
ตลอดจนจัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ไดอยางอิสระ สอดคลองกั บมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดไวใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป)
๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรู
อย า งกว างขวาง เข าใจ และเห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง ผู อื่ น สัง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส ใจต อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
ในการจัด การศึก ษาหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปใหดํ าเนิน การตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๙.๑ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน เปนกลยุ ทธการจัดการเรียนรู การถายทอดความรู การสรางแรงบั นดาลใจ
และสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู
และสื่อเทคโนโลยี และรูป แบบกิจกรรมการเรีย นรูอ ย างหลากหลาย เหมาะสมกั บ สาระวิช าและผูเรียนที่มี
ความแตกตางกันโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และนํามาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒) ดานความรู ๓) ด านทักษะทางปญ ญา ๔) ดา นทัก ษะความสั ม พั นธระหวางบุ คคลและความรับ ผิดชอบ
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี และ ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู อาทิ
๘
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

การเรียนรูจากกรณีศึกษา
การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม
การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
การเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ
การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism)
การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน
การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูเชิงผลิตภาพ
การเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
Team-based Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online Course)

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใชแนวคิดการประเมิน
ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเปาหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใชการวัดและ
ประเมินเปนกลไกหรือเครื่องมือที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง และมีขอมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และทําใหผูเกี่ยวของในหลักสูตรมีขอมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
โดยมี ก ลยุ ท ธก ารประเมิ นผลการเรีย นรูต ามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ทั้ง ๖ ดา นคือ ๑) ด านคุณ ธรรม จริย ธรรม
๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางป ญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ
๕) ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี และ ๖) ด า นวิ ธี วิ ท ยาการ
จัดการเรียนรู อาทิ
(๑) การสังเกต เชน พฤติกรรมการเรียน การทํางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในหองปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเขารวมกิจกรรมเสริม
ความเปนครู ฯลฯ
(๒) การประเมินโดยเพื่อน พอแมผูปกครอง
(๓) การประเมินกรณีศึกษา
(๔) การใชแบบวัดทางจิตวิทยา เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม คานิยม อุดมการณ จิตวิญญาณ
ความเปนครู ทักษะการเรียนรู ความรอบรูดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
๙
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(๕) การทดสอบความรู เชน การทดสอบความรูในเนื้อหารายวิชาที่เนนทฤษฎี
(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เชน การนําเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา
คนควา การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
(๗) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ใหมีการทวนสอบผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและรายวิชา
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรูของรายวิชา
๑๐.๓ สถานศึก ษาที่ รับ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเฉพาะด า นหรือ วิ ช าเอก
มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การสอนของแตละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรสุ ภากําหนด
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู ระบบและกลไกการผลิต
๑๑.๑ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เปนผูกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหวางสถาบันสามารถกระทําได โดยให
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเที ยบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอบังคับของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณของ
ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน
นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
๑) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่ง คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือตองผานการอบรมและผานการประเมินศาสตร
วิชาชีพครูตามที่กําหนด ไดแก คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรูและทักษะดานหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู
ความรูตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยี
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการทํ า งานวิจั ย และวั ด ประเมิ น ทั ก ษะการรว มมือ สร า งสรรค รวมแล วไม น อ ยกว า
๖๐ ชั่วโมง และ
๑๐
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๒) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑ ป และกรณีที่ผูสอนมีประสบการณ
นอยกวา ๑ ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับ ผูสอนที่มีประสบการณ
การสอนตั้งแต ๓ ปขึ้นไป และ
๓) ผูสอนที่รับผิดชอบรายวิช า จะตองมีคุณ วุฒิ ต รงหรือสัม พั น ธ กับ รายวิ ช าที่ส อนและมี
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน เชน ตํารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสรางสรรค อยางนอย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอยางนอย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปยอนหลัง และ
๔) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยางนอย ๑ ป
กรณีที่ยังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณ
การสอนอยางนอย ๑ ป ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ใหนับรวม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย
หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. ๑ นี้ใชบังคับ ใหยกเวนเกณฑ
คุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ ๒ – ๔
๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับ สนุนที่มีคุณวุ ฒิและมีความรูความสามารถ
ทักษะดานตางๆ ที่เหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑๓.๑ คณาจารยใหม
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การฝกอบรมคณาจารยใหมที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๓) การพัฒนาดานการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ หรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส
๔) การจัด ใหเปน ผูสอนรวมกับ อาจารย ที่มี ประสบการณ ในรายวิชาที่ ตรงหรื อสัม พันธกับ
คุณวุฒิและการแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
๑๓.๒ คณาจารยประจําการ
๑) การพั ฒ นาด านการเรีย นการสอน เช น การอบรมความรูจากหน วยงานภายในและ
หน วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุม สัมมนาวิชาการตา งๆ ศึกษาดูงานทั้ งใน ประเทศและตางประเทศ
สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน
๒) การพัฒนาดานวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพั ฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ
๓) การพั ฒ นาด า นการวิ จั ย และสร า งนวั ต กรรม การจั ด เงิ น ทุ น เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ
๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ
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๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีบทบาทหนาที่หลักในการผลิตครู
ตองมีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู
๑๔.๒ หน ว ยงานที่ เป น สถาบั น การผลิ ต และพั ฒ นาครู ต อ งกํ า หนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
มีแผนกลยุทธและมีบทบาท หนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก
๑๔.๓ กรณีมีหนวยงานอื่นที่ไมไดทําหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก เปดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษากอนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใชให
สามารถดํา เนินการต อไปได โดยใหส ถาบัน ผลิต และพัฒ นาครู ที่มี หน าที่โดยตรงในการผลิ ตและพั ฒ นาครู
เปนภารกิจหลักเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูตองมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิท ธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณ วุฒิระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าครุศาสตรและศึกษาศาสตรและ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
๑) หองเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณ
ในการนําเสนอหนาชั้นเรียน
๒) หองปฏิบัติการ อาทิ หองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) หองปฏิบัติการผลิต
สื่ อ การสอน ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร ห อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษา ห อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป
หองปฏิบัติการศิลปะ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รวมทั้งหองปฏิบัติการอื่นๆ ที่จําเปนตามหลักสูตรวิชาเอก
ที่เปดสอน
๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลนและออฟไลน
๔) หองสมุ ด ที่ป ระกอบไปดวยสื่อ ตา งๆ เชน ตําราเรียน หนั งสือ วารสาร โสตทั ศนวัสดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ ฐานขอมูลขาวการศึกษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา เปนตน โดยสื่อตางๆ
มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปดสอน
๕) มีความรวมมืออยางใกลชิดและเปนระบบระหวางหนวยงานที่เปนสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูกับสถานศึกษาที่เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยงและ/หรือ
ผูสอนงานที่มีคุณภาพ เปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติ
การสอนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมือกันบูรณาการความรูและเนื้อหาสาระกับประสบการณ
การทํางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อยางหลากหลาย
๖) มีและจัดแหลงเรียนรูในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปราชญชาวบาน
๗) ทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ
๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครู /อาจารยให ไดผูมีจิตวิญ ญาณของความเปนครู และมีความรูความสามารถในการปฏิบั ติงานอยางแทจริง
รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผูประกอบวิชาชีพครู/อาจารย
๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณ ภาพการศึกษาใหเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษา ตองกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคลองกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับ สถาบันการศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร ใหสอดคลองกับ มาตรฐานการอุ ดมศึกษาและ
มาตรฐานวิช าชี พ ครู โดยให ค วามสํ าคัญ กับ การประกัน คุณ ภาพหลัก สูตร การประกั น ผลลั พ ธ ดา นผู เรีย น
๑๒
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การประกันคุณภาพอาจารย การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู สื่อ ทรัพยากร และการประกัน คุณภาพ
สถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนของผูเรียน
ทั้งนี้ ใหแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแตละปซึ่งระบุไวในหมวด ๑-๖ ของแตละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใชตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเปนตัวอยาง
สถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามจุดเนนได และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใน
เกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสถาบันกําหนดเกณฑ
ขั้นต่ําของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุมสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคลอง
กับความตองการของการใชครูของประเทศ
ใหสถาบันจั ดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผาน
เกณฑ ขั้น ต่ํ าตามที่ ส ถาบั น กํ าหนด และกํ าหนดอัต ราสวนรอยละของผู เรียนที่ สํา เร็จการศึก ษาซึ่ งมี ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษผานเกณฑขั้นต่ําตามที่แตละหลักสูตรกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนพบวาอัตราสวนรอยละของผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่สถาบันกําหนด ใหสถาบั นรายงานกระบวนการพัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษของผูเรียน
ตามแนวทางที่เหมาะสม
ในปที่ ๕ ของวงรอบการใชหลักสูตร ใหสถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑขั้นต่ําของภาษาอังกฤษ
ใหสูงขึ้นกวาเดิม และควรเปนเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกําหนดอัตราสวนรอยละ
ของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามที่ หลักสูตรกําหนด เพื่อใช
ในการกํากับ ติดตาม และสงเสริมใหบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได
ในการปฏิบัติงานจริง
ให ส ถาบัน กํา หนดเป าหมายระยะยาว โดยระบุ ระยะเวลา (จํ านวนป ) ที่ ผู สํ าเร็จ การศึ ก ษาทุ ก คน
มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสูการปฏิบัติ
การจัดการศึกษาใหผูเรียนที่ผลลัพธที่พึงประสงคควรใหความสําคัญกับการกําหนดปรัชญาการศึกษา
ที่เปนฐานการจัดการเรียนรู เชน ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม
(re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งตองเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา
ตัวอยางแนวคิดปรัชญาสําหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้
๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications)
๑) สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน ผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการ
พั ฒ นาหลั ก สูต รให ส อดคลอ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ โดยมี หัวขอ ของหลั กสู ตรอยา งน อ ยตามที่ กํา หนดไวใน
แบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
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๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามขอ ๑) นั้น ในหัวขอผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแลว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ ตองการ
ใหบัณ ฑิตสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีคุณลั กษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณ ฑิตระดับคุ ณ วุฒิเดียวกั น ของ
สถาบันฯ อื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็น วา
แตละรายวิช าในหลั กสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต อมาตรฐานผลการเรีย นรูดานใด
ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ ประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหคณาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงานใหชัดเจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งเสนอหลั ก สู ต รซึ่ ง สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ ให เป ด สอนแล ว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมตั ิ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑) สถาบัน อุดมศึ กษาตองพัฒ นาอาจารยทั้งดานวิช าการ ทั กษะภาษาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึกษาแห งชาติ กํา หนดอยา งต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารประกาศหลั ก เกณฑ ก ารพั ฒ นาอาจารย
อยางชัดเจน
๒) สถาบัน อุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอ
ที่ จะจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้ งอาจประสานกั บสถาบั นอุดมศึกษาและ/หรือหน วยงานอื่ นเพื่ อใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๓) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆ ดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๔) สถาบั น อุดมศึกษาตองจัด ทํา แผนระยะสั้นและระยะยาวในการส งเสริม พั ฒ นาทัก ษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผูสอนและผูเรียนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใชในการกํากับ ติดตาม ประเมิน และสงเสริมอาจารยและนิสิต/นักศึกษาใหสามารถสื่อสารไดในโลก
ปจจุบันและอนาคต
๕) สําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ใหหลักสูตรจัดทํารายวิชาบังคับสําหรับ
กลุมวิชาเอกจํานวน ๔๐ หนวยกิต และจัดทํากลุมรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนหรือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดอยางอิสระทั้งจากในหนวยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจํานวนไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต
๑๔
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ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให รายวิช า
ที่เลือกเรียนชวยเสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอยางแทจริง
๖) ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรใหนิสิต/นักศึกษา ได มีโอกาส
ฝกประสบการณวิชาชีพเปนประจําทุกป ตั้งแตระยะแรกๆที่เขามาศึกษาเพื่อใหรูจักวิชาชีพ และสรางทัศนคติ
ที่ดีตอวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเขมขนของการฝกประสบการณวิชาชีพใหมากขึ้นตามลําดับจนถึงปสุดทาย
ควรจัดประสบการณฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไมเฉพาะแตประสบการณ
ดา นการสอนเท า นั้ น ทั้ งนี้ สถาบั น ควรมี ความรว มมื อ กั บ สถานศึกษาที่เป น หน วยปฏิ บั ติ ก ารสอนทํ าแผน
การปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถทําหนาที่ครูไดทันทีเมื่อเขาไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา
๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนิ นการ
ของประสบการณ ภ าคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร
(Program Report)
๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา และประสบการณ
ภาคสนามในแตละภาคการศึกษา ใหผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
ให จัด ทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพื่ อใชในการปรับ ปรุงและพั ฒ นากลยุทธก ารสอน กลยุ ท ธ
การประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
๒) การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมิน และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ
อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)
การเผยแพรหลักสู ตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุดมศึ กษาแห งชาติ
ใหเปนไปตามการกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แกไขเพิ่มเติม
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เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา
สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท)อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศึกษาเป นสาขาวิชา(วิช าเอก วิชาโท)ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้
กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังนี้
๑. กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. กลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา
๓. กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๔. กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร
๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖. กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา
๗. กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๘. กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศึกษา
๙. กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๐. กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑๑. กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑๒. กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑๓. กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑๔. กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา
๑๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดังนี้
๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมี ค วามรูความเข า ใจในแนวคิด ปรัช ญาการศึ ก ษาและจิ ตวิท ยาเพื่ อพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การจั ด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิ ตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสําหรับเด็ก ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชนและผูปกครอง เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการรอบดาน
และสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตางๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ
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ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเด็กปฐมวัย
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
๔) การพัฒนาความคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนารางกาย อารมณและสังคม การจัดระบบนิเวศนของ
การเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก
๗) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสําหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐) ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรูของเด็กวัย
ประถมศึกษา มี ความรูพื้นฐานสําหรับการสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประถมศึกษาคน พบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ รวมทั้ งการจั ดสภาพแวดลอมการเรียนรูเพื่อพั ฒ นาผูเรียน
ระดับ ประถมศึกษาใหรักและรับผิดชอบตอการเรียนรู การทํางานรวมกับ ผูอื่น มีทักษะสมรรถนะทางภาษา
การคํานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสรางสรรค ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป นผูมี เหตุผล มี นิสัยและ
สุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เปนสมาชิกที่ดีของกลุม
มีจิตอาสา รักทองถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรูและแกปญหาผูเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับ
ประถมศึกษาใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการประถมศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก
๒) พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะหผูเรียน
๓) ภาษาไทยสําหรับครู
๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
๕) คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
๑๗

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร และภูมิปญญาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเขาจังหวะสําหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาคานิยมและคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการรูหนังสือสําหรับผูเริ่มเรียน
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟง พูด อานและเขียน)
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ดานตัวเลข คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณชีวิต
การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุขภาพ รางกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม
ละคร วรรณกรรมและการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็ก
สื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ระดับประถมศึกษา
การสรางความสัมพันธกับชุมชนและการมีสวนรวมกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก

๓. ผลลัพ ธก ารเรีย นรูแ ละตั ว อย างสาขาวิ ช า/ข อเสนอสาระความรูก ลุม สาขาวิ ช าวิช าภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาภาษาไทย
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูและทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจ
โครงสรา งภาษาไทยและเลือกใชวิธี/รูป แบบการสอนภาษาแบบตางๆ ที่เนน ทั กษะสัม พั น ธ แ ละวรรณคดี/
วรรณกรรมเปนฐาน เพื่ อพัฒนาการรูหนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียน
และการประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย
และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาไทย
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) หลักภาษา
(๑.๑) ลักษณะและโครงสรางของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค
(๑.๓) อรรถศาสตร
(๑.๔) ฉันทลักษณ
(๑.๕) ลั ก ษณะโครงสร างของภาษาต างประเทศ ที่ เกี่ ยวข องกั บ ภาษาไทย เช น ภาษาบาลี
สันสกฤต เขมร ฯลฯ
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย

๑๘

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยตางๆ วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา
วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณ ธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปญ ญาไทย วัฒ นธรรมกับภาษา และ
วรรณคดี
๓) ทักษะการใชภาษา
(๓.๑) หลักเกณฑและลักษณะการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใชภาษาไทย
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
(๓.๓) พลั งภาษา (ศิ ลปะการใช ภ าษาในสถานการณ ต า งๆ) เช น การพู ด ในโอกาสต า งๆ
การใชภาษาโนมนาวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะหวิจารณ ฯลฯ
(๓.๔) รอยแกวและรอยกรองเพื่อสรางสุนทีรยภาพทางภาษา
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ยอความ การแตงคําประพันธ การเขียนเชิงสรางสรรค
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใชภาษาอยางมีวิจารณญาณ การใชภาษาในชีวิตประจําวันและ
ทักษะการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(๓.๗) การใชภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
๔) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย
(๔.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย
(๔.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาไทย
(๔.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูพื้นฐานทางภาษาศาสตร มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ต า งประเทศสามารถออกแบบและจัด การเรีย นรูภ าษาตา งประเทศ โดยใช ค วามรู ค วามเข า ใจโครงสร า ง
ภาษาตางประเทศและเลือกใชวิธี/รูป แบบการสอนภาษาแบบตา ง ๆ ที่เนน ทั กษะสัม พั นธ เพื่อพั ฒ นาการรู
หนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพื่อ แกปญ หาพัฒ นาผูเรีย นและการประเมิน ผลการเรีย นรูภาษา
ตางประเทศ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศและพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาตางประเทศ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(๑.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาตางประเทศ
(๑.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาตางประเทศ
(๑.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมตางประเทศ

๑๙

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๒) ภาษาศาสตรเพื่อการสอนภาษาตางประเทศ
(๒.๑) แนวคิดพื้น ฐานทางภาษาศาสตร ได แก ความรูเบื้ องต นเกี่ ยวกั บภาษา (Language)
โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหนวยเสียง (Phonological System)
ระบบหน วยคํา (Morphological System) วากยสัมพั นธและอรรถศาสตร (Syntactic
and Semantic System)
(๒.๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตรประยุกต
(๒.๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาตางประเทศดวยวิธีการทางภาษาศาสตร
๓) วัฒนธรรม
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเปาหมาย (Target Culture)
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)
๔) วรรณคดี
(๔.๑) วรรณคดีภาษาตางประเทศเบื้องตนในยุคสมัยตางๆ จนถึงรวมสมัย
(๔.๒) องคประกอบของวรรณศิลป รอยแกว รอยกรองภาษาตางประเทศ
๕) การแปลภาษาตางประเทศ
๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตรและโครงสรางนามธรรม
ที่ถูกกําหนดขึ้นผานทางกลุมของสัจพจนซึ่งมีการใหเหตุผลที่แนนอนโดยใชตรรกศาสตรสัญลักษณและสัญกรณ
คณิตศาสตร รูปแบบและโครงสราง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาดวยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู
และกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัย
เพื่อแก ปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูคณิคศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรว มสรางนวัตกรรมทางคณิตศาสตร
ตัวอยางสาขาวิชา (วิชาเอก)
 สาขาวิชาคณิตศาสตร
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) จํานวนและการดําเนินการ
๒) การวัด
๓) เรขาคณิต
๔) พีชคณิต
๕) สถิติและความนาจะเปน
๖) แคลคูลัส
๗) ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร

๒๐

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร อันไดแก วิทยาศาสตรทั่วไป
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผูเรียนมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตามและ
รูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและศาสตร
อื่นเขาดวยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิ บัติที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการขามศาสตร การผลิตและ
ใช สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร การวิจัยเพื่อแกปญ หา
พัฒ นาผูเรีย นและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒ นานวัต กรรมเพื่อพั ฒนา
การเรียนรูวิทยาศาสตร และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
(๑.๑) คณิตศาสตร
(๑.๒) ฟสิกส
(๑.๓) เคมี
(๑.๔) ชีววิทยา
๒) วิทยาศาสตรทั่วไป
(๒.๑) วิทยาศาสตรโลก
(๒.๒) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(๒.๓) ดาราศาสตร
(๒.๔) ไฟฟาและพลังงาน
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทั่วไป
 สาขาวิชาฟสิกส
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
๒) ความรูเฉพาะสาขาฟสิกส
(๒.๑) คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับฟสิกส
(๒.๒) กลศาสตร
(๒.๓) อุณหพลศาสตร
(๒.๔) คลื่น
(๒.๕) พลังงาน
(๒.๖) ไฟฟา แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส
(๒.๗) ฟสิกสยุคใหม
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับฟสิกส
๒๑

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
 สาขาวิชาเคมี
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
๒) ความรูเฉพาะสาขาเคมี
(๒.๑) เคมีอินทรีย
(๒.๒) เคมีอนินทรีย
(๒.๓) เคมีวิเคราะห
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับเคมี
 สาขาวิชาชีววิทยา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
๒) ความรูเฉพาะสาขาชีววิทยา
(๒.๑) พฤษศาสตร
(๒.๒) พันธุศาสตร
(๒.๓) จุลชีววิทยา
(๒.๔) สัตววิทยา
(๒.๕) นิเวศวิทยา
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับชีววิทยา
 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
๒) ความรูเฉพาะสาขาเทคโนโลยี
(๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒.๒) หลักการคิดเชิงคํานวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ ฟงชั่น
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการดํ า เนิน การ และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย
(๒.๔) การใชอินเทอรเน็ต ซอฟตแวรและการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม
(๒.๕) เครื่องมือทางฮารดแวร การใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร และสมองกล
(๒.๖) การสื บ ค น การรวบรวม การวิ เคราะห การประมวลผล การเลื อ กใช แ หล ง ขอ มู ล
ประเมินและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน
(๒.๘) การนําแนวคิดเชิงคํานวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ธุรกิจและบริการ
(๒.๙) การเพิ่มมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑ
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับเทคโนโลยี การรูเทาทัน
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอรและการใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม

๒๒

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๖. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผู เรี ย นมี ค วามรูเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระสั ง คมศึ ก ษา ความรู ความเข าใจ
ในการดํารงชีวิต ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม เขาใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผู อื่น มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรับ ในความแตกต าง รูจัก การสรา งสมานฉันท มี จิตสํา นึ ก ร วมที่ ดี และมี ทั ศนคติ ที่ถูก ตอ งเกี่ ยวกับ ชาติ
บานเมือ ง มี คุณธรรม จริยธรรม การปฏิ บัติตนตามหลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนาหรือศาสนาที่ ตนนับ ถือ
การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูสังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู การวิจัยเพื่อแกปญหา
พัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู และ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนิน
ชี วิ ต อย างมี คุ ณ ภาพและรว มสร า งสั ง คมที่ มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น อย า งสร า งสรรค ตลอดจนเป น พลเมื อ งดีข อง
ประเทศชาติและสังคมโลก
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความความรู อาทิ
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา
(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอื่นๆ
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๓) การเผยแพรพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๔) พุทธจริยศาสตรและจริยศาสตรแหงศาสนาอื่นๆ
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล
๒) ประวัติศาสตร
(๒.๑) ประวัติศาสตรไทย
(๒.๒) ประวัติศาสตรทองถิ่น
(๒.๓) ประวัติศาสตรสากล
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร
๓) ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร
(๓.๑) ภูมิศาสตรประเทศไทย
(๓.๒) ภูมิศาสตรกายภาพ
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/แผนที่
(๓.๔) สิ่งแวดลอมและประชากร
๔) รัฐศาสตรและนิติศาสตร
(๔.๑) ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร
(๔.๒) ความรูพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย
๒๓

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๕.๑) ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม/ยุคดิจิทัล
๖) เศรษฐศาสตร
(๖.๑) ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
๗. ผลลั พธ การเรีย นรูและตั วอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุ ม สาขาวิช าสุข ศึก ษา พลศึกษา
และนันทนาการ
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ
มีพั ฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณ ธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพองครวม การออกกําลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาวางเพื่อการเสริมสราง
สุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลองและตอบสนองความสนใจและความแตกตางของผูเรียน
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนทุกชวงวัย ผูเรียนมีความ
ตระหนั ก รู มี เจตคติ ที่ ดี ต อ การดู แ ลสุ ข ภาพ มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด า นสุ ข ภาพจนเปน กิ จ นิ สั ย มี สุ ข ภาวะที่ ดี
ทั้งดานรางกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาสุขศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
(๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
(๑.๒) การทํางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
(๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ
๒) เพศศึกษา
(๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ
(๒.๓) การสรางและการรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น
(๒.๔) การตั้งครรภและการปองกัน
๓) โรค โรคติดตอและการปองกันโรค
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ
(๔.๑) ยารักษาโรค
(๔.๒) สารเสพติด
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด
(๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค
๒๔

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
๕) สวัสดิศึกษา
(๕.๑) อุบัติเหตุ
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสรางเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต
(๕.๓) การปฐมพยาบาล
(๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
(๖.๑) การเตรียมพรอมเพื่อเขาสูสังคมสูงวัยและการดูแล
๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 สาขาวิชาพลศึกษา
เป นการศึกษาเพื่อพัฒ นากาย ใจ อารมณ สังคมและสติปญ ญา ความมีน้ําใจนักกีฬา โดยใชกีฬา
และออกกําลังการเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเลนกีฬาและออกกําลังกาย
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล
๓) ระบบการทํางานของรางกายที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวรางกาย
๔) วิท ยาศาสตรก ารเคลื่อนไหวรางกาย และการพัฒ นาประสิท ธิภ าพการเคลื่ อนไหวร างกาย
การออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา
๕) การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทักษะการเลนกีฬา
๖) การเขารวมกิ จกรรมกีฬา การปฏิ บั ติ ตามกฎ กติกา ระเบี ยบ และขอตกลงในการเข ารวมและ
การประยุกตใช
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง
๘) การสงเสริมการออกกําลังกายและการเสริมสรางศักยภาพการเลนกีฬา
(๘.๑) การเปนผูฝกสอนกีฬาสําหรับผูเรียน
(๘.๒) การจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในและระหวางโรงเรียน
(๘.๓) การจั ด โครงการ กิ จ กรรมส งเสริม การออกกํ า ลั งกายและการเล น กี ฬ าแก ผู เรี ย น
ทั้งที่ปกติและมีความบกพรองทางดานรางกาย
(๘.๔) โครงการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 สาขาวิชานันทนาการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกตใชในการจัดการศึกษา
๒) การทํางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
๓) การเลน การพักผอนหยอนใจ เวลาวางและการใชเวลาวางใหเปนประโยซน
๔) กิ จ กรรมนั น ทนาการประเภทต างๆ สํ า หรับ คนวัย ต า งๆ และการประยุ ก ต ใช ในชี วิ ต จริง
และการทํางาน
๕) ผูนํานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ
๘) นั นทนาการในชุม ชน ภู มิป ญ ญา วัฒ นธรรม บริบ ทชุม ชน ความเป น ไทย และการอนุ รักษ
แหลงนันทนาการในชุมชนอยางยั่งยืน
๙) ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน
(๑๐.๑) การออกแบบกิ จ กรรมนั น ทนาการในหลั ก สู ต ร เสริ ม หลั ก สู ต ร นอกหลั ก สู ต ร
เพื่อพัฒนาผูเรียน
(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน
๘. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
และนาฏศิลปศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผู เรีย นมี ค วามรอบรู ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาวิ ช าชี พ ทางด า น ศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห วิพากษ วิจารณงาน ออกแบบและสรางสรรคและแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู ในกลุมสาขาและบู รณาการ
ขามศาสตรขามวัฒนธรรม การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป มีความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสรางสรรค และงานนวัตกรรม สูนวัตศิลป การวิจัย
เพื่อแก ปญ หาพัฒ นาผูเรี ยนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อพั ฒนา
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความกาวหนาทางดานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป สามารถวิเคราะหความรู เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางลึกซึ้ง
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาศิลปะ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม
๒) ประวัติศาสตรศิลปะ ความสัมพันธของทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๓) หลักการ รูปแบบ องคประกอบศิลป ทัศนธาตุ
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน
๕) ศิลปะไทย ศิลปะรวมสมัยและเทคโนโลยี
๖) จิตรกรรม
๗) ประติมากรรม
๘) ภาพพิมพ
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสรางสรรคทางจิตรกรรม
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ
๑๑) คอมพิวเตอรอารต จิตรกรรมรวมสมัยกับสื่อดิจิทัล
๑๒) ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะจิน ตทัศน ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิ ลปะ ที่ เป น แบบแผนพื้นบา น
พื้นเมืองและสากลนิยม
๑๓) สรางและนําเสนอผลงานทางทัศนศิลป
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๑๔) การใชเครื่องมือ อุปกรณ เทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป
๑๕) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษงานศิลปะ กฎเกณฑดานศิลปะ
๑๖) ทัศนศิลป นิพนธ
 สาขาวิชาดนตรี
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) สุนทรียศาสตรกับดนตรีศึกษา
๒) ทฤษฎีดนตรี
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(๓.๑) ดนตรีในยุคตางๆ
(๓.๒) ความสัมพันธของดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
๕) การจัดการเรียนรูดนตรี
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรูดนตรี
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
๘) ทักษะดนตรี
(๘.๑) การอานออกเสียงโนตและพัฒนาโสตประสาท
(๘.๒) การขับรองและการขับรองประสานเสียง
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถายทอดความรูสึกทางดนตรี
๙) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษ กฎเกณฑดานดนตรี
๑๐) การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
 สาขาวิชานาฏศิลปศกึ ษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ
๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป
๓) นาฏศิลปไทยสําหรับครู
๔) นาฎศิลปไทยพื้นบานสําหรับครู
๕) นาฏศิลปรวมสมัย
๖) ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรูนาฏศิลป
๘) การจัดการเรียนรูนาฏศิลปสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเฉพาะ
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสําหรับครู
๑๐) นาฏศิลปอาเซียน
๑๑) การสรางผลงานนาฏศิลป
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องตน
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปญญาไทยกับศิลปะการแสดง
๑๔) การสรางสรรคงานนาฏศิลป
๑๕) สุนทรียและการวิจารณงานศิลปะการแสดง
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลปไทย
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๙. ผลลั พ ธก ารเรีย นรูแ ละตั ว อยางสาขาวิช า/ขอเสนอสาระความรูก ลุมสาขาวิ ช าจิต วิ ทยาการศึก ษา
และการแนะแนว
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูความเขาในดานจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียน
และความแตกตางของบุคคล เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ สามารถวิเคราะหผูเรียน
และมีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจ สามารถบริหารและ
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การใหบริการดานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยางเปนระบบ
โดยใชเครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิต
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนา
ผูเรียน และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรว มสรางนวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) จิตวิทยา
(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม
๒) จิตวิทยาการศึกษา
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องตน
๓) การแนะแนว
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องตนการ
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวสวนบุคคล
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว
(๓.๔) การจัดกิ จ กรรมแนะแนว และกิ จกรรมพั ฒ นาผูเรีย นในสถานศึก ษาโดยบู รณาการ
หลักการดานจิตวิทยาแบบองครวม
(๓.๕) การเก็บขอมูลเปนรายบุคคล
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล
(๓.๘) กระบวนการกลุม
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ
๔) จิตวิทยาการใหการปรึกษา
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการใหการปรึกษา
(๔.๒) คุณสมบัติผูใหการปรึกษา
๒๘

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
(๔.๓) การใหคําปรึกษาเบื้องตน เปาหมายของการใหการปรึกษา กระบวนการใหการปรึกษา
เทคนิคการใหการปรึกษา ฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา
๕) การติดตามและประเมินผลการใหบริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและใหคําปรึกษา
๑๐. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมี ความรอบรูในแนวคิด หลักการ พั ฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีดานเทคโนโลยี และสื่ อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินความรูดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อยางลึกซึ้ง
สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูเท าทันและนําไปประยุกตใช
ในการพัฒ นาผูเรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะหและกําหนดพฤติกรรมครูและผูเรียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชเทคโนโลยีทันสมั ย พั ฒนาการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปน
ผูรวมสรางนวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education)
(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม
(๑.๓) การประยุกตระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนใหสอดคลองกับบริบทไทย
(๑.๕) การศึกษาคนควาวิจัยดานระบบและการจัดระบบ
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจํ า ตั ว ครู (Teacher’s Personal Instructional
System-TPIS) การกําหนดองคประกอบ ขั้นตอน และแบบจําลองระบบ ประจําตัวครู
(ไมใชแผนการสอน)
๒) การวิเคราะหและกําหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics)
(๒.๑) การประยุกตหลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน
(๒.๒) การวิเคราะหและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารยและผูเรียน
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสําหรับครูอาจารยและผูเรียน
(๒.๔) การศึกษาคนควาวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหมสําหรับครูอาจารยในสถานศึกษา
๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques)
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสําหรับการศึกษา การเผยแพรและฝกอบรม
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมดานวิธีการและเทคนิคใหม
(๓.๓) การสํารวจและการใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหนา
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ
๒๙
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(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกตวิธีการสอนแบบใหม
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนยการเรียน
(๓.๑๑) การสอนแบบมีสวนรวม
๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพื่อการศึกษา (Basic Educational Communication)
หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media)
- สื่อโสตทัศน (Audio-visual Media)
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images)
- สไลดคอมพิวเตอร (Computer Slides: PowerPoint presentation)
- โปสเตอร และปายโฆษณา (Posters and Billboards)
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions)
- การจัดแสดง (Event Organizing)
(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication)
อาจประกอบดวยสาระวิชาดังนี้
- สื่อพิมพการศึกษา
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา
- วิทยุโทรทัศนการศึกษา
- ภาพยนตรการศึกษา
(๔.๓) คอมพิวเตอรศึกษา
- การสอนคอมพิวเตอร
- บทเรียนคอมพิวเตอรศึกษา
- บทเรียนดิจิทัลออนไลนและออฟไลนผาน OER, MOOC
- การศึกษาบนฝามือ (On Palm Education : OPE Model)
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System)
(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
- การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและใหบริการสืบคนขอมูล
เครือขายบริการศูนยความรูอัจฉริยะสําหรับศูนยความรู
(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology)
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
- การเรียนทางคอมพิวเตอรพกพา (Mobile Learning)
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)
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(๔.๖) สื่อสารพื้นบานเพื่อการศึกษา เพื่อถายทอดความรู ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
- นาฏศิลปเพื่อการศึกษา
- การแสดงละคร ลิเก หมอลําเพื่อการศึกษา
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา
- การศึกษาคนควาวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบานเพื่อการศึกษา
- การใชนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพื้นบานที่เหมาะสมกับครูอาจารยและผูเรียน
ในบริบทไทยและวิถีไทย
๕) การจัดสภาพแวดลอมการศึกษา (Educational Environment)
(๕.๑) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
- การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนและหองปฏิบัตกิ าร
- อุทยานการศึกษา
- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ารศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ โรงเรีย น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ในชุ ม ชน พิ พิ ธภั ณ ฑ ชี วิ ต
(Life Museum) ของครูอาจารยและผูเรียน
(๕.๒) การจัดสภาพแวดลอมทางจิตภาพ
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
- การพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู
- การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมภาพ
- มนุษยสัมพันธการอยูรวมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร
- การพั ฒ นาสภาพแวดล อ มการศึ ก ษาตามวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วิถี ศาสนาและความเชื่อ
(๕.๓) การจัดสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment)
- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผานอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนผานไวไฟ
- และออฟไลนผานคอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ
- การจัดโรงเรียนอัจฉรินะ หองเรียนอัจริยะ และอุปกรณอัจฉริยะ อาทิ
กระดานอัจฉริยะและโตะอัจฉริยะ
- การพัฒนาสถานจําลองเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน และการฝกทักษะการสอน
แบบจุลภาค
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences)
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives,
Conferencing and Exhibitions: MICE)
- การศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา
๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management
of Educational Technology and Communication)
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาแนวดั้ ง เดิ ม และการบริ ห ารจั ดการแนววิ ท ยาศาสตร
แบบพหุผูนํา
๓๑
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- แบบจําลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model,
POSDCARE Model, CASPERLA Model เนนการประยุกต
- ภาวะผูนําดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology
and Communication)
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม)
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
- ภาวะผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา
- การวิจัย พัฒนาและใชนวัตกรรมดานการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร
๑๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรูค วามเขาใจในแนวคิด หลักการวัด และประเมินสําหรับ การเรีย นรูในศตวรรษที่ ๒๑
เข า ใจและรู จั ก ใช ก ารวั ด และประเมิ น เพื่ อ เป า หมายที่ ห ลากหลาย เช น การประเมิ น ผลของการเรี ย นรู
การประเมินเพื่อการเรียนรู การประเมินในฐานะการเรียนรู การประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินเพื่อสรุป
ผลการเรียนรู การประเมินเพื่อวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สราง
และเลือกใชวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เปนเครื่องมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัล
หรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู การจัดประสบการณ
การเรียนรู สิ่งที่ ตองการประเมิน สามารถวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม สามารถวิเคราะหขอมูล จากการวัดและประเมิน เพื่อใหขอมู ล
ปอนกลับที่เปนประโยชน และใชเปนประเด็นวิจัยในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินไดเหมาะสมกับ การจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกล
มีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาที่เปนสังคมยุคดิจิทัล
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒) เป าหมายของการประเมิน ผลการเรียนรู (เชน การประเมินผลของการเรียนรู (assessment
of learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู (assessment for learning) การประเมินในฐานะ
การเรียนรู (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพั ฒนา (formative assessment)
การประเมิ น เพื่ อ สรุป ผลการเรีย นรู (summative assessment) การประเมิ น เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย
(diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง (criterion-, norm-,
self-referenced assessment) ฯลฯ
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๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน
๔) การสรางและการใชเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิ ม/แอนะล็ อก
(เช น paper-based test) และเครื่ อ งมื อดิ จิ ทั ล เช น computer-based assessment,
e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินอื่นๆ)
๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายขอ (ความยาก-อํานาจจําแนก)
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง)
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง)
๘) คลังขอสอบ
๙) การตัดสินผลการเรียนรู การรายงานผลการเรียนรู การใหขอมูล ปอนกลับ ที่เปน ประโยชน
(productive feedback)
 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกัน คุณภาพการศึกษา
การประเมินหลักสูต รและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุก ตใชระเบีย บ
วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหนวยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องคการหรือสถาบันการศึกษา
 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหมในโลกยุคดิจัล
๔) แนวโน มและนโยบายที่เกี่ ยวข อ งกั บ การวิจัย ทางการศึ กษา การวิจั ย เพื่ อ สร างองค ความรู
แกปญหา และพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูของครู คุณภาพการศึกษาขององคการหรือ
สถาบันการศึกษา
๕) มี ค วามรู ความเข า ใจในการบู รณาการความรู ก ารวิ จัย การเรีย นการสอนกั บ เทคโนโลยี
สมัยใหมและการบูรณาการขามศาสตร
๖) การวิเคราะหและใชขอมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน

๓๓
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๑๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีค วามรู ในหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี การศึก ษาพิ เศษ เนื้อหาวิ ช าธรรมชาติข องผูเรีย นและ
ความแตกตางของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ
มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน มีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหา
และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและ
ให การบริการทางการศึกษษพิ เศษ โดยใชเครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒ นาผูเรียนใหมี ความสุข และ
ประสบความสํ าเร็ จในการเรี ยนรูและการดํ ารงชี วิ ต สามารถออกแบบและจั ดการเรี ยนรู การผลิ ตและใช สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทํ าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่ อชว ยเหลือ แกปญ หาและพัฒ นาผูเรียนที่มีความตองการจําเป น พิ เศษ และพั ฒ นา
ผูเรียนใหสามารถเปนผูรว มสรางนวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) ความรูพื้นฐาน
(๑.๑) มโนทัศนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การใหการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention)
(๑.๒) จิตวิทยาประยุกตสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
(๑.๓) บทบาทครอบครั ว องค ก รและหน ว ยงานต า งๆ ชุ ม ชน ค า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
การมีสวนรวมและรับผิดชอบรวม
๒) ประเภทและลักษณะของผูเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ
(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการลาชาในเด็ก
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกตางของบุคคลและผลกระทบตอการจัดการศึกษา
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการชวยเหลือทางการศึกษา
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวรวมกับครูและนักสหวิชาชีพในการสงเสริม
พัฒนาการ
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู
(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนําไปใชในการจัดทํา
แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP)
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP)
และแผนการเปลี่ยนผาน (Individualize Transition Plan : ITP)
(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปน ฐานหรือวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
(๓.๓) การสราง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดํารงชีวิต
(Expanded or Functional Curriculum)
๓๔
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(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเปนรายบุคคลเชิงบูรณาการ
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอํานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใชเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักการ
การออกแบบการเรียนรูเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD)
(๓.๖) การสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว
(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู
(๓.๙) การเตรียมพรอมในวิกฤตการณฉุกเฉิน
๔) การสื่อสาร
(๔.๑) การสื่อสารที่มผี ลตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
(๔.๒) ยุทธวิธีตางๆ ในการชวยเหลือในการสื่อสาร
๕) ความรวมมือ ประกอบดวย รูปแบบและยุทธศาสตรในการใหคําปรึกษาและสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพื่ อการจัดการศึกษา และการพื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR)
๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม
(๖.๒) วัฒนธรรมสวนบุคคล ความลําเอียง และความแตกตางทางแนวคิดที่มีผลตอการทํางาน
(๖.๓) ตนแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ
๑๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษาเพื่อชุมชน
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมี ความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ ยวกั บการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพื่อชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการความรูทองถิ่น
แบบมีสวนรวม การจัดการเรียนรูสําหรับคนทุกชวงวัย จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ
ขอบขายสาระความรู การรูเทาทันและใชสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูและ
การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของเด็ก เยาวชน ผูใหญ วัยทํางานและผูสู งอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพตนเองของคนทุกชวงวัยเพื่อใหเปนพลเมืองที่เขมแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดลอม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและผูเรียนทุกชวงวัย และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูและเปนผูรวมสราง
นวัตกรรม
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๒) หน ว ยงานและองค ก รการศึ ก ษา และการบริ ห าร การบริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ
๓๕
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๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)

การศึกษาและการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
การวิจัยการศึกษาผูใหญ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
การวัดและการประเมินการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกอบรม นันทนาการในการฝกอบรม
การศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ
การจัดการความรูทองถิ่นอยางมีสวนรวม
การพัฒนาแหลงเรียนรูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบอยางยั่งยืน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน
๒) จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน
๓) การจัดการศึกษาระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน
๔) แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในชุมชน
๕) การจัดการทรัพ ยากรการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาชุ มชน การพั ฒ นาแหล งเรี ย นรู จัดกิ จกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการเรียนรูและการพัฒนาอยางยั่งยืน
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู
๗) เกษตรทฤษฎีใหม การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญารวมสมัย
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน
๑๒) ชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการความรูทองถิ่นอยางมีสวนรวม
๑๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโนมของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวขอ งกับ หอ งสมุดและศูนยสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแหงชาติ
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีตอ สังคม องคกรที่เกี่ ยวขอ งกั บ ห องสมุ ดและศูน ยสารสนเทศ
มีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มี ความรูความสามารถ
ในการบริหารและการบริการหองสมุดโรงเรียนในสภาพแวดลอมการเรียนรูสมัยใหม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การประเมินผล
การเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียน และพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม
๓๖

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) การบริห ารห อ งสมุ ด โรงเรีย นสมั ย ใหม การกํ าหนดกลยุ ท ธก ารบริห ารห อ งสมุ ด โรงเรี ย น
ใหสอดคลองกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโนม
และทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) การกําหนดผลลัพธการเรียนรู และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยง
กับบทบาทของหองสมุดในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
๓) การวิเคราะหความตองการของนักเรียนและครู ในการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา และ
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒ นาการดําเนินงานและการบริการ
ของหองสมุด
๔) การรวบรวม จั ดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้ งภายในและภายนอก
ห อ งสมุ ด ที่ ต รงกั บ ความต อ งการของครู แ ละนั ก เรี ย น และสร า งกลไกการเข า ถึ ง และ
ใชประโยชนจากระบบไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยี สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕) การจัดสภาพแวดลอมภายในหองสมุด ใหเปนแหลงสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
ของนักเรียน ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน
๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศและทักษะการเรียนรู รวมทั้ง
การรวมมือกับครูผูสอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาตางๆ
๗) ความรวมมือและการสรางเครือขายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ
ถายทอดองคความรู สงเสริมการใชหองสมุดแกผูเรียน ครู อาจารย ในโรงเรียนและชุมชน
๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนรูและบทเรียนออนไลน การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พรรณนา สถิติ การเขียนอางอิง และเขียนรายงานการวิจัย
๑๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
ตัวอยางสาขาวิชา
 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งดานพืช สัตว อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช เครื่องมื อที่ เกี่ย วขอ งกับ งานเกษตรกรรม การออกแบบ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ห รือ
นวัตกรรมตางๆ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหทันกับเหตุการณและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงจากแหลง
สารสนเทศตางๆ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทํางาน และจรรยาบรรณ
ในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี เกษตรกรรม
ศึกษา ที่ทัน สมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู
สามารถทํา วิจัย และพัฒ นานวัต กรรมดานเกษตรกรรมศึกษา และพั ฒ นาผูเรีย นใหสามารถเปน ผูรวมสรา ง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา
๓๗

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเกษตรกรรม ทั้งดานพืช สัตว
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร
๔) การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมทางการเกษตร
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตรครอบคลุมทั้งทฤษฎี และ
ปฏิบัติ ทั้งดานกับคหกรรม การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมตางๆ การบริหารจั ดการและการบริการทางคหกรรม การพั ฒนาอาชี พและเสริมสร างคุ ณภาพชีวิ ต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร การตลาด การเปนผูประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัดการเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
และสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรูรวมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับ คหกรรม สามารถออกแบบและ
จัด การเรียนรูคหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาที่ ทัน สมัย การจัด
สภาพแวดล อ มเพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรูคหกรรมศาสตรศึ กษา การประเมิน ผลการเรีย นรู และพั ฒ นาผูเรี ยน
ใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน หรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร และมีทักษะ
ที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางดานคหกรรมศาสตร
๒) ขอบเขตและแนวคิดสําคัญของวิชาคหกรรมศาสตร
๓) บทบาทและความสําคัญของคหกรรมศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะหงานอาชีพ แนวโนมของงานอาชีพคหกรรมศาสตร
๕) การตลาด การจัดการและการเปนผูประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร
 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู
ผู เรียนมีความรอบรูในหลัก การ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจ ศึ กษา
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ดานการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเปนผูประกอบการ และการบัญ ชี การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ
สามารถออกแบบและจัดการเรีย นรู พาณิ ชยศาสตรศึก ษาและธุรกิจศึก ษา การผลิ ตและใช สื่อ เทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูพาณิชยศาสตรศึกษา
และธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
๓๘

เอกสารแนบทาย มคอ.๑
ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงาน หรือองคกร
ภายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สูต รและจัด การศึก ษาแบบร วมมื อ กัน สามารถทํ า วิจั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
ด า นพาณิ ช ยศาสตรศึ ก ษาและธุ ร กิ จ ศึ ก ษา และพั ฒ นาผู เ รี ย นให ส ามารถเป น ผู ร ว มสร า งนวั ต กรรม
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี
๓) เศรษฐศาสตร
๔) การขายและการตลาด
๕) การจัดการและการเปนผูประกอบการ
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ
ผลลัพธการเรียนรู
ผู เรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพื้น ฐานอาชีพ
โดยมี เนื้ อหาที่เกี่ย วกับ การดํารงชี วิต และครอบครัว ทัก ษะพื้ นฐานที่จํ าเป น ต อการดํารงชีวิต การรูเท าทั น
การเปลี่ยนแปลง การนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต อาชีพ มาใชประโยชนในการทํางานอย างสรางสรรค
และทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัด
การเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู
รวมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การประเมินผล
การเรี ยนรูและพั ฒ นาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิ บัติงานที่ เกี่ย วข องใชเทคโนโลยี ที่ทั นสมัยทันกับ
เหตุการณ มีกิจนิสัยการทํางาน เกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณ
ในอาชีพและรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงานหรือองคกรภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงาน
พื้นฐานอาชีพ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและ
การงานพื้นฐานอาชีพและมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอยาง/ขอเสนอแนะสาระความรู
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๒) งานชางสําหรับ ครู อาทิ งานไม งานไฟฟา งานโลหะ งานเครื่องยนต และงานอุตสาหกรรม
ประดิษฐ เปนตน
๓) บทบาทและความสําคัญของอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) แนวโนมของงานอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
***************************************
๓๙
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ตารางแสดงความสอดคล+องของป`จจัยพิจารณาที่ใช+ในการจัดทําหลักสูตรกับผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง
ป`จจัยพิจารณา
ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังเฉพาะทาง
ลักษณะทั่วไป
สถานการณภายนอก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) : การบรรลุวิสัยทัศน0ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ ส<งเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอย<างต<อเนื่องตลอดชีวิต
สามารถจัดการองค0ความรูทั้งภูมิปrญญาทองถิ่น องค0ความรูสมัยใหม<
โมเดล “ประเทศไทย 4.0”: การจัดการศึกษาใหเป]น “มหาวิทยาลัย 4.0” พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู
และนวัตกรรมใหม< ดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค0
ปรัชญามหาวิทยาลัย
ปrญญา นําการพัฒนา
จริยธรรม นําการพัฒนา
ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร
ปrญญา นําการพัฒนาวิทยาศาสตร0เพื่อธรรมชาติและสังคม
จริยธรรม นําการพัฒนา
วิทยาศาสตร0เพื่อธรรมชาติและ
สังคม
ปรัชญาคณะศึกษาศาสตร
การศึกษา พัฒนาปrญญา คุณธรรม จริยธรรม สรางสรรค0สังคม
การศึกษา พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
ปรัชญาหลักสูตร
ถ<ายทอดดี มีความรูลึก สํานึกในวิชาชีพครู รอบรูการใชเทคโนโลยี สํานึกในวิชาชีพครู รอบรูการใช
เทคโนโลยี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
1) เปDนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู(Engaged Teacher) มีจิตวิญญาณและมี
พึงประสงค ตาม มคอ.1
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณ0ความเป]นครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย0สุจริต
รับผิดชอบต<อวิชาชีพ เอาใจใส< ช<วยเหลือ ส<งเสริมใหกําลังใจแก<ศิษย0 อุทิศตนและทุ<มเทในการพัฒนาการ
เรียนรูและผลประโยชน0สูงสุดแก<ผูเรียน ประพฤติตนเป]นแบบอย<างที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ
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2) เปDนผู+เรียนรู+และฉลาดรู+ (Learner& Literate) และมีป`ญญา
เป]นผูมีความเพียร ใฝ•เรียนรู และพัฒนาตนเองใหเป]นบุคคลที่เรียนรู
และรอบรูตลอดเวลา มีศักยภาพ และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
แสวงหา พัฒนาความรูและคนหานวัตกรรมใหม<มาพัฒนาผูเรียน มี
ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) รูเท<าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม< สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกดิจิทัลและโลกอนาคต มีทักษะศตวรรษ ที่ ๒๑ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห0 การคิดขั้นสูง มีทักษะขามวัฒนธรรม สามารถ
ประยุกต0ความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและสังคมไดดวยตนเอง และ
มีส<วนร<วมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีพครู
3) เปDนผู+มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู+ สามารถ
ถ<ายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและส<งเสริมใหผูเรียนมีความสุข
ในการเรียนรู โดยใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อ กิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียน สามารถ
พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรม(Innovative Teacher)สามารถ
สรางองค0ความรูและพัฒนาวัตกรรมเพื่อไปพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ

ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง
ลักษณะทั่วไป
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รวมทั้งมีคุณลักษณะเป]นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป]นครูและ

มคอ.2 ปริญญาตรี
ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง
ลักษณะทั่วไป
4) เปDนพลเมืองที่เข+มแข็ง ใส$ใจสังคม และดําเนิน
ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยเป]นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่มีความเขมแข็งและใส<ใจสังคม มีความรัก
ชาติ รักทองถิ่น มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึกสากล มีจิต
อาสา เป]นพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก เป]นพลเมือง
ที่ตื่นรู มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเป]นมนุษย0 เคารพกฎ กติกาของสังคม
และกฎหมาย มีอุดมการณ0 รับผิดชอบต<อหนาที่ของ
ตนเองในฐานะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มี
ส<วนร<วมในการพัฒนาสังคมบนหลักการประชาธิปไตย
ปฏิบัติต<อผูอื่นดวยความเสมอภาคและเท<าเทียม
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม มีความซื่อสัตย0สุจริต รู
ถูก รูผิด รูชอบ ชั่ว ดี รูเท<าทัน และ มีภาวะผูนํา
ทํางานร<วมกับผูเกี่ยวของทุกฝ•ายเป]นอย<างดี มี
สัมพันธภาพที่ดีและร<วมมือกับสถานศึกษา ผูปกครอง
และชุมชน อนุรักษ0วัฒนธรรมและภูมิปrญญาทองถิ่น
และการอยู<ร<วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย<างสันติ
ELO2 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ดวย
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ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป]นครูนักพัฒนาที่มีทักษะการ
ความรับผิดชอบต<อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ
พัฒนาผูเรียน ตนเอง และชุมชน
จิตสํานึกในการธํารงความโปร<งใสและต<อตานการทุจริต
ELO3 บูรณาการความรูเนื้อหาคณิตศาสตร0 แนวคิดทฤษฎี คอรัปชั่น โดยตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป]น
วิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร0การสอน วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ และ พลเมืองที่เขมแข็ง เหมาะสมกับสังคม การทํางาน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเต็มตาม
สภาพแวดลอม
ศักยภาพ มีความเท<าเทียมและเสมอภาค
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ไดอย<าง
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองใหเป]นครูคณิตศาสตร0ที่มีความ มีประสิทธิภาพ
รอบรู คิดวิพากษ0 คิดริเริ่ม ใฝ•รู และพัฒนางานอย<างสรางสรรค0
ELO7 มีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานร<วมกับ
ELO5 พัฒนาหรือสรางความรูที่ส<งเสริมการจัดการเรียนรู ผูอื่น สรางเครือข<ายความร<วมมือและความสัมพันธ0กับ
เพื่อพัฒนาผูเรียน
ชุมชน
ELO9 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ที่มีรูปแบบ
ELO8 สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
หลากหลาย
การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอย<างมี
ELO10 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0สําหรับผูเรียนที่ ประสิทธิภาพ
หลากหลาย
ELO11 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0อย<างบูรณาการ
ELO12 สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังเฉพาะทาง
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มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDนครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปDนครูนักพัฒนาที่มีทักษะการ
พัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 เอาใจใส< ยอมรับความแตกต<างระหว<างบุคคล สรางความ
เท<าเทียม ความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และสรางคุณค<าจาก
ความแตกต<างระหว<างบุคคล ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม
เคารพสิทธิ์และใหเกียรติผูอื่น
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย0ต<องานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย<าง
ต<อเนื่อง ประพฤติตนเป]นแบบอย<างที่ดีแก<ศิษย0 และมีความอดทนอด
กลั้นในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ประพฤติตนอยู<ในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดวยจิตวิญญาณความเป]นครู
สะทอนอัตลักษณ0ครูนักพัฒนา
ELO2 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ด+วยความรับผิดชอบ
ต$อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ จิตสํานึกในการธํารงความ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
โปร$งใสและต$อต+านการทุจริตคอรัปชั่น โดยตระหนักในสิทธิและ

ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน

N/A







N/A
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน

หน+าที่ความเปDนพลเมืองที่เข+มแข็ง เหมาะสมกับสังคม การทํางาน
และสภาพแวดล+อม
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม แกปrญหาโดยยึดหลักความถูกตอง
มีจิตสํานึกเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต<อสังคมส<วนรวม
สามารถจัดการและคิดแกปrญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความ
ถูกตองเหมาะสม ทั้งในการฝpกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการสอน และ
การทํางานร<วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่ความเป]น
พลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถประยุกต0ใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และใชเครื่องมือในการเรียนรูชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ เขาถึง ในการ
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน ไดสอดคลองกับบทบาทหนาที่
ความเป]นครู
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

ELO3 บูรณาการความรู+เนื้อหาคณิตศาสตร แนวคิดทฤษฎี
วิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตรการสอน วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียนได+เต็มตาม
ศักยภาพ มีความเท$าเทียมและเสมอภาค
2.1 วิเคราะห0ความรูในเนื้อหาคณิตศาสตร0 วิชาชีพครู
วิทยาการความรูสมัยใหม< ศาสตร0ที่เกี่ยวของ และสรุปองค0ความรู
เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความหลากหลายของ
ผูเรียน โดยใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา สังคมและการศึกษา ในการวิเคราะห0
2. ดานความรู
แกปrญหาและพัฒนาผูเรียนที่มีแตกต<างระหว<างบุคคล ไดเหมาะสมกับ
บริบทการจัดการเรียนรู ระดับการศึกษา ชุมชนและสังคมที่มีความ
หลากหลาย รวมทั้ง เท<าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก มี
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรูความเขาใจในการบูรณาการความรูกับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร0อาทิ การบูรณาการการ
สอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร0(Science Technology
Engineering and Mathematics Education: STEM Education)

ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน

N/A
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

ชุมชนแห<งการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC)
และมีความรูในการประยุกต0ใช
2.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร0 ออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ที่
เนนการพัฒนาการคิดของผูเรียน สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผล และปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองและ
สถานการณ0จริงไดสอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
2.3 บู ร ณาการแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง องค0
ความรูเกี่ยวกับชุมชน และความรูทางคณิตศาสตร0เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูคณิตศาสตรที่มีความ
รอบรู+ คิดวิพากษ คิดริเริ่ม ใฝbรู+ และพัฒนางานอย$างสร+างสรรค
3.1 คิด คนหา วิเคราะห0ขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ
สารสนเทศจากแหล<งขอมูลที่หลากหลายอย<างรูเท<าทัน สามารถเผชิญ
3. ดานทักษะทางปrญญา
และกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลท
ฟอร0ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต0ใชในการปฏิบัติงาน
มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรู มีมโน
ทัศน0ทางคณิตศาสตร0และวิชาชีพครูที่ถูกตองและแกไขมโนทัศน0ที่ผิดได

ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย<างสรางสรรค0 คิดคน
ความรูทางคณิตศาสตร0อย<างเป]นระบบ
3.3 ประยุกต0ใชความรูจากการทําวิจัยในการสรางนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สามารถแสวงหาความรูใหม<ไดดวยตนเอง
รวมทั้งการถ<ายทอดความรู แก<ชุมชนและสังคม
ELO5 พัฒนาหรือสร+างความรู+ที่ส$งเสริมการจัดการเรียนรู+เพื่อ
พัฒนาผู+เรียน
3.4 มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชเพื่อการจัดการ
เรียนรู
3. ดานทักษะทางปrญญา
3.5 พัฒนาหรือสรางองค0ความรูโดยใชกระบวนการวิจัย
3.6 สรางความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0โดย
ใชวิจัยเป]นฐาน
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ได+อย$างมี
ประสิทธิภาพ
4.1 เขาใจและใส<ใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มี 4. ดานทักษะความสัมพันธ0ระหว<าง
วุฒิภาวะทางอารมณ0 และทางสังคม รวมทั้งมีกระบวนการในการพัฒนา บุคคลและความรับผิดชอบ
ตนเองและพัฒนางาน
4.2 ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอย<างเต็มความสามารถ มี

ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน

N/A
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ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน

ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

ความรับผิดชอบต<อหนาที่ ต<อตนเอง ต<อผูเรียน ต<อผูร<วมงาน และต<อ
ส<วนรวม สามารถช<วยเหลือและแกปrญหาตนเอง กลุ<มและระหว<างกลุ<ม
ไดอย<างสรางสรรค0
4.3 บริหารจัดการการทํางานร<วมกับผูอื่นได ทํางานเป]นทีม มี
ความรับผิดชอบต<อส<วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ELO7 มีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานร$วมกับผู+อื่น สร+าง
เครือข$ายความร$วมมือและความสัมพันธกับชุมชน
4.4 ทํางานร<วมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูร<วมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน
4.5 ปรับตัวเขากับสถานการณ0และวัฒนธรรมองค0กร มีภาวะ
ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นําและถ<ายทอดความรูแก<ผูเรียน ชุมชน และสังคมอย<าง
สรางสรรค0
ELO8 สามารถใช+ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และใช+เทคโนโลยีสารสนเทศได+อย$างมีประสิทธิภาพ
5.1 มีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
คนควาและสื่อสารกับผูเรียนและบุคคลกลุ<มต<าง ๆ ไดอย<างมี
ประสิทธิภาพ ดวยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอ

4. ดานทักษะความสัมพันธ0ระหว<าง
บุคคลและความรับผิดชอบ









5. ดานทักษะการวิเคราะห0เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร
ดวยรูปแบบต<าง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทที่หลากหลาย
5.2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อการวิเคราะห0ประมวลผล และนําเสนอไดอย<างเหมาะสม มีทักษะ
การวิเคราะห0ขอมูลสถิติ การสังเคราะห0ขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็นปrญหาทางการศึกษาได
อย<างรวดเร็วและถูกตอง
5.3 สามารถเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
สําเร็จรูปที่จําเป]นสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน ได
อย<างถูกตองเหมาะสม โดยใชดุลยพินิจที่ดีและตระหนักถึงการละเมิด
สิทธิ์ของการลอกเลียนผลงาน
ELO9 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรที่มีรูปแบบ
หลากหลาย
6.1 จัดการเรียนรูที่ส<งเสริมความเขาใจทางคณิตศาสตร0 โดย
เลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัด
และประเมินผูเรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน และแหล<งการเรียนรู
ไดอย<างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต<างกันของผูเรียนและพื้นที่

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูและ
บูรณาการอัตลักษณ0

ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน

N/A
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

6.2 ใชสื่อการสอนในการจัดการเรียนรูไดอย<างเหมาะสม
6.3 เลือกวิธีจัดการเรียนรูใหเหมาะกับบริบทของชุมชน ไม<
กระทบต<อความเชื่อและค<านิยมที่ยึดมั่น
ELO10 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรสําหรับผู+เรียนที่
หลากหลาย
6.4 จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความรูเดิมของผูเรียน รวมทั้งการ
นําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะห0ผูเรียนเป]นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไก
การช<วยเหลือ แกไขและส<งเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความ
ตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความ
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูและ
แตกต<างระหว<างบุคคล
บูรณาการอัตลักษณ0
6.5 จัดการเรียนรูแบบร<วมมือ โดยสรางบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหล<งเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
เพื่อการเรียนรูมีความสามารถในการประสานงาน รวมทั้ง สรางความ
ร<วมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ•าย เพื่ออํานวยความ
สะดวกและร<วมมือ กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปrญญารูคิด และ
เกิดการใฝ•รูอย<างต<อเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ

ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน

N/A
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร
ELO11 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรอย$างบูรณาการ
6.6 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตร0การสอน องค0ความรู
คณิตศาสตร0 เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียน
6.7 จัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการแกปrญหาโลกจริงโดยสราง
บรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน จัด
กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณ0 เรียนรู ผ<านการลงมือปฏิบัติและการทํางานใน
สถานการณ0จริง ส<งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ0 ฝpกการปฏิบัติใหทําได คิดเป]น ทําเป]น โดยบูรณาการ
การทํางานกับการเรียนรูและ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต0
ความรูมาใชเพื่อปbองกัน แกไขปrญหา และพัฒนา ดวยความความซี่
อสัตย0 สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต<อผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
ELO12 สามารถจัดการเรียนรู+คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21
6.8 จัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและเขาใจเนื้อหา
ที่เรียนอย<างลึกซึ้ง
6.9 จัดการเรียนรูที่ส<งเสริมใหผูเรียนต<อยอดความรู
6.10 จัดการเรียนรูที่ส<งเสริมใหผูเรียนนําเสนอความรูที่คิดได

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูและ
บูรณาการอัตลักษณ0

N/A







6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูและ
บูรณาการอัตลักษณ0

N/A
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร
อย<างมีประสิทธิภาพ
6.11 จัดการเรียนรูที่ส<งเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูอย<าง
สรางสรรค0

มาตรฐานผลการเรียนรู+ 6 ด+าน
ตาม มคอ.1 *

มคอ.2 ปริญญาตรี
ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส$วนได+ส$วนเสีย
อาจารย
นิสิต
ศิษยเก$า
ผู+ใช+บัณฑิต
ผู+สอน
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