รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
: คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
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เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายประสาทพร ป่านทอง
อาจารย์
2. นางสุวรรณา ศรีไตรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
เอก/โท/ตรี
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร

ปี
2522
2514
2523
2515
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ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3. นางสาวจารุณี เซี่ยงเห็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
เอก/โท/ตรี

สําเร็จการศึกษาจาก

4. นางสาวสุภา ยธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นางสาวนุชนาถ เต็มดี
อาจารย์

วท.ม. คณิตศาสตร์และสถิติ
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กศ.ม. คณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์

ปี
2524

2552
2547

2521
2533
2523

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแข่งขันในยุค
โลกาภิวัตน์ การสร้างคนให้สามารถดํารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งสําคัญ ทําให้การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศต้ อ งเน้ น การพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพดั ง กล่ า ว จึ ง ควรผลิ ต ครู
คณิตศาสตร์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
สร้างคุณภาพประชากรของประเทศให้สามารถดํารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงปัญ หาการขาดแคลนครูผู้สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการเตรียมพร้อมของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก ที่มีศักยภาพใน
การผลิตครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถจัดการศึกษาแนวใหม่ สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลามี พั น ธกิ จ ที่ สํ าคั ญ ในการผลิ ต และพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลของ
ประเทศในสาขาวิ ช าต่ าง ๆ มุ่ งเน้ น ให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้แ ละทั ก ษะในศาสตร์ ข องสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์จึงเป็นพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมมาตลอด
ตั้งแต่คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ร่วมกันเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์เป็นต้นมา
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิช าเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนร่วมกั น ระหว่าง คณะครุศ าสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
วิชาเอกบางรายวิชา เช่น วิชาแคลคูลัส 1 เปิดสอนให้หลักสูตรฟิสิกส์ วิชาวิยุตคณิต เปิดสอน
ให้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชา
นั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการประเมินผล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู เป็นครูชั้นวิชาชีพ มีความรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการความรู้และการวิจัย
ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ใน
การผลิตครูคณิตศาสตร์ให้มีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1.2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูชั้นวิชาชีพ ที่มีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ระดับมัธยมศึ กษา และเป็ นบั ณ ฑิ ตที่ มีคุณ ภาพเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
1.2.2 พัฒนาการใช้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สามารถ
เผชิญสถานการณ์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
1.2.3 ปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ การมีจิตสํานึกของความเป็นครูผู้
อุทิศตน ความมีจริยธรรมในวิชาชีพ ดํารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าแห่งความเป็นครู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มมี าตรฐาน - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ไม่ต่ํากว่าที่ สกอ. กําหนด
จากหลักสูตรในระดับสากล
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - ประเมินหลักสูตร จากผูใ้ ช้บัณฑิต
ความต้องการของสถานศึกษา
และนักศึกษา และสํารวจความ
และท้องถิ่น
ต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สนับสนุนบุคลากรทั้งผู้สอนและ
- พัฒนาบุคลากรทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนด้านการเรียนการสอนและ ผู้เรียนให้ทํางานบริการวิชาการ
บริการวิชาการและการฝึกปฏิบัติ - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ของนักศึกษาที่เป็นหน่วยฝึก
วิชาชีพครู ให้สามารถนําความรู้
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ทางด้านเทคนิคและวิธีสอนไป
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตรของ
นักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บัณฑิต และ
อาจารย์ที่เกีย่ วข้อง
- จํานวนโครงการและผลการประเมิน
ของแต่ละโครงการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาของนักศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน–กันยายน
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ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ต้องเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความเข้าใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.3.2 การดําเนินชีวิตห่างไกลจากครอบครัว ผู้ปกครอง
2.3.3 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุง่ ผลิตครูที่มีความรู้และศักยภาพ
ในการเรียนการสอน เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทผี่ ่านมานักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
หลักสูตรนี้ไม่ได้ผ่านการทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ จึงทําให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมี
พื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันมาก ทําให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน ส่งผลให้การเรียนการ
สอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย
2.4.3 จัดระบบพี่ช่วยน้อง เพื่อแนะนํา ให้คําปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการดําเนินชีวิต
2.4.4 มหาวิท ยาลั ย ควรจั ด ให้ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กในรายวิช าเอก (วิช าคณิ ต ศาสตร์) ของ
นักศึกษาก่อนการเข้าเรียน หากนักศึกษามีผลการสอบไม่ถึงเกณฑ์ ควรจัดให้มีการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและ
ต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพทางด้านคณิ ตศาสตร์เพียงพอที่จะ
สามารถศึกษาได้สําเร็จตามหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับ/ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา

2554
68
68
-

จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
40
40
40
68
40
40
68
40
68
108
148
188
-

-

-

2558
40
40
40
40
68
228
68
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 6,500 บาทต่อ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทต่อปี
รวมรายรับ

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556
2557

884,000 1,404,000 1,924,000

2558

2,444,000

2,964,000

103,600

131,600

159,600

931,600 1,479,600 2,027,600

2,575,600

3,123,600

2558
624,720

47,600

75,600

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
1. เงินคงคลัง ร้อยละ 20
2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ร้อยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2554
186,320

2555
295,920

ปีงบประมาณ
2556
2557
405,520
515,120

372,640

591,840

811,040

1,030,240

1,249,440

372,640

591,840

811,040

1,030,240

1,249,440

1,479,600 2,027,600 2,575,600
108
148
188
10,960
10,960
10,960

3,123,600
228
10,960

931,600
68
10,960

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ระบบการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
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3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
164 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู
และวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
วิชาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า
บังคับ
เลือก
ไม่น้อยกว่า
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
บังคับ
เลือก
ไม่น้อยกว่า
วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
บังคับ
เลือก
ไม่น้อยกว่า
เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

128 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
68 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
23 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
2(1-2-3)
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2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2 หน่วยกิต
2100103
หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
2100106
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
2100109
ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
2100110
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
2100111
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2100112
วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
2100113

สุนทรียวิจักขณ์
Aesthetics Approach
2100114
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2150101
สังคมภิวัตน์
Socialization
2150102
การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

2(2-0-4)
2(1-2-3)
6 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4100101
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4100102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
4100103
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
วิชาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า
บังคับ
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
Thai Language and Technology for Teacher
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาํ หรับครู
English Language and Technology for Teacher
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information
Technology
1105202
1104201
1102305
1104302
1101101
1102304
1102202

1103101

จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teacher
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การบริหารจัดการในห้องเรียน
Classroom Management
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
ความเป็นครู
Professional Teacher
การจัดการเรียนรู้
Learning Management
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
เลือก
ไม่น้อยกว่า
การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
128 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
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1100102
1108201
1105101
1102203
1100103
1109101
1102101
1100104
1109202
1109303
1109404

1100403
1100404
1100506
1100507

Utilization of Mass Media in Education
การพัฒนาทักษะการคิด
Thinking Skill Development
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
Special Child Psychology
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
Adolescence Guidance Psychology
การนิเทศการสอน
Instructional Supervision
มนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู
Human Relationship for Teacher
นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู
Introduction to Recreation for Teacher
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
Local Curriculum Development
การสอนเพศศึกษา
Sexuality Education
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้เบื้องต้น
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit
Leader Training Course
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบือ้ งต้น
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit
Leader Training Course
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
Teaching Practice 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Practicum 2

กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

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

14 หน่วยกิต
1(90)
1(90)
6(360)
6(360)
78 หน่วยกิต
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วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า
บังคับ

4109104
4109105
4109106
4109107
4109209
4109210
4109211
4109212
4109213
4109314
4109316
4109317
4109425
4111201
2105304

4109108
4109315

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
หลักคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
สํารวจเรขาคณิต
Survey of Geometry
ระบบจํานวน
Number System
พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
แคลคูลัส 3
Calculus 3
วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษา
Mathematics for Secondary School Teacher
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
ทฤษฎีจํานวน
Number Theory
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1
คณิตวิเคราะห์
Mathematical Analysis
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
Introduction to Probability and Statistics
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์
English for Mathematics Teacher
เลือก
ไม่น้อยกว่า
คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา
Mathematics for Elementary School Teacher
ทฤษฎีกราฟ

68 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
23 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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4109318
4109319
4109320
4109422
4109423
4109424
4109426
4109427
4109428
4111202
4111203
4111304
4111405

4109430

4109321
4109429

Graph Theory
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling
วิธีการเชิงตัวเลข
Numerical Methods
คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematics of Finance
ทฤษฎีเซต
Set Theory
รากฐานเรขาคณิต
Foundation of Geometry
เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร์
Technology for Mathematics Teacher
ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology
สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
Seminar in Mathematics Education
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra 2
สถิติวิเคราะห์ 1
Statistical Analysis 1
สถิติวิเคราะห์ 2
Statistical Analysis 2
สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Statistics for Research
การวิจัยดําเนินการ 1
Operations Research 1
วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
บังคับ
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
Teaching Mathematics in Secondary School
เลือก
สื่อและกิจกรรมสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์
Medias and Activities for Learning Mathematics
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
Teaching Mathematics in Elementary School

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
8 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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4112301

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Computer Assisted Instruction
เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก

3(2-2-5)
ไม่น้อยกว่า

4 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา/รายวิชา
1100101
1100110
4109104
4109106

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
แคลคูลสั 1
หลักคณิตศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา/รายวิชา
1101101 ความเป็นครู
4109105 แคลคูลสั 2
4109107 สํารวจเรขาคณิต
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

6 หน่วยกิต

15
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1105202
4109209
4109210
4111201

จิตวิทยาสําหรับครู
ระบบจํานวน
พีชคณิตเชิงเส้น
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 - 3 หน่วยกิต
20 - 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

การวัดและประเมินผลการศึกษา
แคลคูลสั 3
วิยุตคณิต
คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษา

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2 - 3 หน่วยกิต

หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1104201
4109211
4109212
4109213

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

20 - 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา/รายวิชา

1100305 การบริหารจัดการห้องเรียน
2105304 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์
4109314 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
2 – 3 หน่วยกิต
20 - 21 หน่วยกิต

แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา/รายวิชา

1102304 การจัดการเรียนรู้
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
4109316 ทฤษฎีจํานวน
4109317 พีชคณิตนามธรรม 1
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
8 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
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ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ปีที่ 4

รหัสวิชา/รายวิชา

1102202 การพัฒนาหลักสูตร
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
1104403 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1
วิชาเลือก (กลุม่ วิชาเอก)
รวม
รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ทางการศึกษา
1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้น
ความรู้เบื้องต้น
1104404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
4109425 คณิตวิเคราะห์
4109430 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
วิชาเลือก (กลุม่ วิชาเอก)
รวม
แผนการศึกษา (ต่อ)

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
1(90)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
5 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ปีที่ 5

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(90)
12 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

ปีที่ 5

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา/รายวิชา
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6(360)
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา/รายวิชา
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6(360)
6 หน่วยกิต

17
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
บังคับ
10 หน่วยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคมในการ
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
2100102
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวาง
โครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์
2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิต
ประจําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การร้องขอ
การเสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การถามและการ
ให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูล
เพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2100107
ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนําแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบท
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน
เลือก

ไม่น้อยกว่า

2 หน่วยกิต

18
2100103

หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
2(1-2-3)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่านและการ
เขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไข และเผยแพร่การอ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง
2100105
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์
2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนํา
ไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
2100109
ภาษามลายูพนื้ ฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยค
พื้นฐานเข้าด้วยกัน และศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
2100110
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิต ประจําวัน
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการ
สื่อสารที่จําเป็นในการใช้ภาษาจีน
2100111
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไป ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2100112

6 หน่วยกิต

วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ ายของความสุ ข ทั้ งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก เห็ น
คุณค่าในตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
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ทางอารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม
จริยธรรม กฎกติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2100113
สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์
การรับรู้ความงามผ่านภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะ
จากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
2100114
สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

2150101

สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียนและสังคมโลก
กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
2150102
การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะห์ ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ าไปสู่ ก ระบวนการจั ด การด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น
2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญของทักษะ
ชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริ ห ารจั ด การความเครี ย ด รวมทั้ งการให้ ค วามสํ าคั ญ ของการมี จิ ต สาธารณะและการสร้ างจิ ต สํ านึ ก
สาธารณะ เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4100101

6 หน่วยกิต

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
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4100102

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
4100103
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิ ว เตอร์ ในชี วิ ต ประจํ า วั น การประยุ ก ต์ ใช้ ค ลั ง ความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
วิชาการศึกษา
บังคับ

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

128
50
36
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1100101

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Technology for Teacher
ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต การใช้ Microsoft
Office )Word, Excel, PowerPoint( การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (E-mail, Chat, MSN, Google,
Talk, Yahoo, Skype etc.)
1100110
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language and Technology for Teacher
ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารและการสืบค้น สามารถใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-learning, CAI,
WBI, Virtual Classroom, Teleconference) การสร้างและการใช้ Weblog เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
(GotoKnow, Learners)

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
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ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัต กรรมการศึ กษา ที่ ส่ งเสริม การพั ฒ นา
คุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การนําไปใช้ การประเมิน การปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
1105202
จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คําปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
1104201
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้เครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และหลักสูตร
1100305
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
Classroom Management
ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นําทางการศึกษา การคิดอย่างเป็น
ระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้น
เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทํางานเป็นทีม การจัดทําโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึก
อาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชน
1104302
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษา
งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการ
เพื่อทําวิจัย การทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
1101101
ความเป็นครู
3(2-2-5)
Professional Teacher
ศึกษาความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของ
วิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็ น ครู การเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ และการเป็ น ผู้ นํ า ทางวิ ช าการ เกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1102304
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
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Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการ
จัดการเรียนและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การ
บูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ และการประเมินผลการเรียนรู้
1102202
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความหมายความสําคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบ
หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร การวิเคราะห์ การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้
หลักสูตร การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
เลือก

ไม่น้อยกว่า
1103101

6 หน่วยกิต
2(1-2-3)

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
Utilization of Mass Media in Education
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา การใช้และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้

1100102

การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาและการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการ
คิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
1108201
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Special Child Psychology
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ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติ
ของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ
1105101
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
2(1-2-3)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถ และ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว
1102203
การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instructional Supervision
จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการสอน
1100103
มนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teacher
ศึ ก ษาความหมาย และความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ ครู หลั ก การ
องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย์
สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน
1109101

นันทนาการเบือ้ งต้นสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teacher
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข่ า ย ความมุ่ ง หมายและความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการ
ความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการต่ อ ชี วิ ต ประจํ า วั น ประเภทของนั น ทนาการสํ า หรั บ เด็ ก การจั ด กิ จ กรรม
นันทนาการต่าง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
1102101
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล
หลักสูตร ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
1100104
การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
Sexuality Education
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ศึ ก ษา ฝึ ก การคิ ด วิ เคราะห์ และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาท
ความรับผิดชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดง
ออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจต่อรองและสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบน
ฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
1109202
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเ้ บื้องต้น
2(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการลู ก เสื อ สํ ารอง ประวัติ แ ละกิ จ กรรมขององค์ การลู กเสื อโลก
โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตร
ลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง
พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารอง
ขั้นความรู้เบื้องต้น

1109303

ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเ้ บื้องต้น
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมหิ ลังของการลูกเสือและกิจการของ
องค์การลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการ
ลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการ
สอน การวางแผน หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี
1109404
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขนั้ ความรูเ้ บื้องต้น 2(1-2-3)
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
การปฐมนิ เทศและการฝึ ก อบรมลู ก เสื อ กิ จ การลู ก เสื อ สาระสําคั ญ ของกิ จ การ
ลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะ
ในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการทํางาน
ร่วมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การปฐมพยาบาล การมีจิตสํานึก
สาธารณะ และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วิชาฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
1104403
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1(90)
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Teaching Practice 1
การบู รณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถานศึ กษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์ งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานใน
หน้าที่ครูประจําชั้น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ลักษณะความแตกต่างและพฤติกรรมของผู้เรียน
งานบริหารและบริการของโรงเรียน การสอนวิชาเอก การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้หรือสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ งานธุรการชั้นเรียน การจัดทําโครงงานทางวิชาการ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยการสังเกต และรวบรวมข้อมูล นําเสนอผลการศึกษา

1104404

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1(90)
Teaching Practice 2
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดย
เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ วิเคราะห์
ความแตกต่างของผู้เรียน รวบรวมข้อมูล และนําเสนอผลการศึกษา ศึกษางานในหน้าที่ครูผู้สอน พฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทัง้ การนําหลักสูตรไปใช้
ฝึกการจัดทําแผนการเรียนรู้รว่ มกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ
1100506
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
Practicum 2
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษา
และปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ งานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจําชั้น การปฏิบัติงานการเรียน
การสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียน การ
พัฒ นาและการประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณ์ ต่าง ๆ การนําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนา
ทางการศึกษา
1100507
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
Practicum 2
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การ
ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพั ฒ นาผู้เรียน การนําผลการประเมินมาพัฒ นาการจัดการเรียนรู้และพัฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การสัมมนาทางการศึกษา
กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

78 หน่วยกิต
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วิชาเอก
บังคับ
4109104

ไม่น้อยกว่า

45 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
3(3-0-6)

แคลคูลสั 1
Calculus 1
ลิมิ ตของฟั งก์ชัน ฟั งก์ชันต่ อเนื่ อง อนุ พั น ธ์ ปริพั นธ์ไม่ จํากัดเขต การประยุกต์
อนุพันธ์และปริพันธ์ไม่จํากัดเขต
4109105
แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109104 แคลคูลัส 1
สมการอิ งตั วแปรเสริม ปริ พั น ธ์จํ ากั ด เขต เทคนิ ค การหาปริพั น ธ์ การประยุ ก ต์
ปริพันธ์จํากัดเขต อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิตาล
ลําดับและอนุกรม
4109106
หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
โครงสร้ า งของคณิ ต ศาสตร์ ตรรกศาสตร์ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ สู จ น์ โดยใช้ เซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น เป็นตัวแบบ
4109107
สํารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
Survey of Geometry
มิติและความสัมพันธ์ระหว่างมิติ การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง
การเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและการประยุกต์ สมบัติของเส้นขนาน ความ
คล้าย วงกลม การพิสูจน์ทฤษฎีบททางเรขาคณิต สมบัติและการประยุกต์เกี่ยวกับรูปทรงและพื้นที่ผิวใน 3
มิติ สมบัติและการประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต การแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางเรขาคณิตใน 2 มิติและ 3
มิติ
4109209
ระบบจํานวน
3(3-0-6)
Number System
การสร้างระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ จํานวน
จริง จํานวนเชิงซ้อน
4109210
พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เมทริกซ์และดี เทอร์มิ แ นนต์ ระบบสมการเชิงเส้ น และการดํ าเนิ นการขั้ นมู ลฐาน
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง และการประยุกต์
4109211
แคลคูลสั 3
3(3-0-6)
Calculus 3
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109104 แคลคูลัส 2
เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ว่าด้วย เส้นตรง ระนาบและผิวโค้ง
อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สามชั้น และการประยุกต์
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4109212

วิยุตคณิต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมทริกซ์ต้นไม้
ข่ายงาน พีชคณิตบูลีน วงจรเชิงการจัดออโตมาตา ไวยากรณ์ และภาษาระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช
4109213
คณิตศาสตร์สาํ หรับครูมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics for Secondary School Teacher
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
แนวคิดระบบคณิตศาสตร์ ตัวแบบและโครงงานคณิตศาสตร์
4109314
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง อันดับสอง และอันดับเอ็น
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ
และการประยุกต์
4109316
ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Number Theory
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ทฤษฎีหลักมูลของเลขคณิต สมภาค ทฤษฎีบทส่วน
ตกค้าง สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจํานวน เศษส่วนต่อเนื่อง
4109317
พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra 1
กรุป กรุปย่อย กรุปวัฏจักร กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมานสัณฐาน สมสัณฐาน
อัตสัณฐาน กรุปย่อยปกติ ทฤษฎีบทเคย์เลย์ กรุปผลหาร ริง อินทิกรัลโดเมน ฟิลด์
4109425
คณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109105 แคลคูลัส 2
ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และ
ปริพันธ์
4111201
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์
การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
2105304

ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์
English for Mathematics Teacher

3(3-0-6)
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ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์วิชาการทาง
คณิตศาสตร์ หลักการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร์จากตํารา วารสาร และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้วนําเสนอผลการอ่านและเขียน
สรุป เป็นภาษาอังกฤษ
เลือก
4109108

ไม่น้อยกว่า

23 หน่วยกิต

คณิตศาสตร์สาํ หรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics for Elementary School Teacher
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับประถมศึกษา การพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการอุปนัยและนิรนัย ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
4109315
ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
Graph Theory
บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์
และแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบ และภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ และการไหลของข่ายงาน
4109318
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Modeling
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ขั้นตอน เทคนิคในการสร้างตัวแบบ การวิเคราะห์
ปัญหา การตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปลความหมายของผลเฉลย และการนําตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในด้านต่าง ๆ
วิธีการเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
4109319
Numerical Methods
ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
การประมาณค่าในช่วง การประมาณโดยวิธีกําลังสองน้อยสุด การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ปัญหาค่า
เริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดา
4109320
คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
Mathematics of Finance
ดอกเบี้ ย คงต้ น ดอกเบี้ ย ทบต้ น ส่ ว นลดและดอกเบี้ ย ค่ า รายปี ค่ า รายงวด
ส่วนประกอบค่ารายปี ตารางเงินผ่อนและกองทุนสมทบ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง อัตราส่วนลดที่เป็นจริง
อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน หุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ การชําระหนี้แบบต่าง ๆ การใช้คณิตศาสตร์และสถิติใน
การวิเคราะห์ด้านการเงิน
4109422
ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
Set Theory
การสร้างทฤษฎี เซตโดยอาศั ย ระบบสั จ พจน์ สั จ พจน์ ข องการเลื อ ก เซตอั น ดั บ
จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับที่
4109423
รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
Foundation of Geometry
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ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พื้นที่ หลักการของเรขาคณิต ระบบเรขาคณิตของ
ยุคลิด บทนําเข้าสู่เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
4109424
เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Technology for Mathematics Teacher
ศึ ก ษาการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งคํ า นวณ เพื่ อ ส่ งเสริม การศึ ก ษาและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4109426
ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Topology
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับ และความเชื่อมโยง
4109427
สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Mathematics Education
ศึกษา ค้นคว้า และอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหา หรือ งานวิจัยที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์
ศึกษาจากวารสาร และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดที่อาจนําไปสู่การวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ศึกษาต่อไป
4109428
พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
Abstract Algebra 2
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109317 พีชคณิตนามธรรม 1
ทฤษฎีของซิโล ไอดีล โดเมนแบบยุคลิด ริงพหุนาม ฟิลด์ ฟิลด์ภาคขยาย ทฤษฎี
ของกาลัว
4111202
สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Statistical Analysis 1
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย และความ
แปรปรวน การแจกแจงทวิน าม การแจกแจงปั วซอง และการแจกแจงปกติ ทฤษฎี ตัวอย่างสุ่ ม เกี่ ยวกั บ
ค่าเฉลี่ย สัดส่วน และความแปรปรวนของประชากร
4111203

สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
Statistical Analysis 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4111202 สถิติวิเคราะห์ 1
การทดสอบด้วยไคกําลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์เชิงเดียว สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น อนุกรมเวลา
เบื้องต้น และเลขดัชนี การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
4111304
สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics for Research
ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคกําลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
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4111405

การวิจัยดําเนินการ 1
3(3-0-6)
Operations Research 1
ตัวแบบการวิจัยดําเนินการ กําหนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์ความไว
ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม
วิชาการสอนวิชาเอก
บังคับ
4109430

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
Teaching Mathematics in Secondary School
หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสารประกอบการเรียนระดับมัธยมศึกษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์
ทักษะการสอน ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน การ
วัดผลและการประเมินผล การจัดทําโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการ
ทดลองสอน

เลือก
4109321

สื่อและกิจกรรมสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
Medias and Activities for Learning Mathematics
บทบาทของสื่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสร้างและการใช้สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สื่อประเภทสิ่งพิมพ์และสื่อประดิษฐ์
เน้นการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป กิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการคิดด้านคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและ
การสร้างองค์ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ การวางแผนและการออกแบบการดําเนินกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ ทดลอง
ปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์
4109429
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Mathematics in Elementary School
หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสารประกอบการเรียนระดับประถมศึกษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เทคนิ ควิธีสอนคณิ ตศาสตร์ การนํ าความรู้คณิ ตศาสตร์ไปใช้ในชี วิตประจําวัน ทั กษะการสอน ทั กษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
การสอนซ่อมเสริม การจัดทําโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการทดลองสอน
4112301
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
3(2-2-5)
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Computer Assisted Instruction
วิธีการนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์เนื้อหา และ
การออกแบบกรอบการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และ
การบริหารการศึกษา

3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายประสาทพร ป่านทอง วท.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
อาจารย์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
2. นางสุวรรณา ศรีไตรรัตน์ วท.ม.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสอนคณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
3. นางสาวจารุณี เซี่ยงเห็น กศ.ม. คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
4. นางสาวสุภา ยธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. นางสาวนุชนาถ เต็มดี
อาจารย์

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

2554 2555 2556 2557 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

12

12

12

12

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม.
คณิตศาสตร์และสถิติ
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.2.2 อาจารย์ประจํา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
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ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
(ต่อ)
เลขประจํปาตัระจํ
วบัตารประชาชน
1. นายประสาทพร ป่านทอง วท.ม.
อาจารย์
การสอนคณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
2. นางสุวรรณา ศรีไตรรัตน์
วท.ม.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสอนคณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
3. นางสาวจารุณี เซี่ยงเห็น
กศ.ม. คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
4. นางสาวสุภา ยธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. นายวรพจน์ แซ่หลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6. นางลิลลา อดุลยศาสน์
อาจารย์
7. นางสาวนุชนาถ เต็มดี
อาจารย์
8. นายธนาวุฒิ ศรีวิรักษ์
อาจารย์

ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
วท.ม. สถิติประยุกต์
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
กศ.ม. คณิตศาสตร์
ค.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม.
คณิตศาสตร์และสถิติ
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
วท.ม. สถิติประยุกต์
วท.บ. คณิตศาสตร์

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

12

12

12

12

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

12

12

12

12

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศึกษ
าต่อ
ศึกษ
าต่อ
12

12

12

12

12

ศึกษ
าต่อ
12

24

24

24

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คือ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบ่งเป็น 2
ขั้นตอน ได้แก่
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เป็นการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง นักศึกษาจะมี
ส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึ ก ษาโดยอิ ส ระควบคู่ กั บ การนิ เทศ การบู ร ณาการความรู้ ใ นการจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู้ การจั ด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
จั ด การเรี ย นรู้ การจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น การปฏิ บั ติ ง านครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ครู บูรณาการความรู้ที่
เรียนมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ ในสถานศึกษาเต็มเวลา เพื่อ
เรียนรู้ การปฏิบัติในหน้าที่ครูตลอดกระบวนการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
4.2 ช่วงเวลา
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 4
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปีที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน แบ่งเป็น 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2
รายวิชา โดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา รายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปีที่ 5
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ 2554 .จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทํางานวิจัย โดยมุ่งเน้นการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนและผู้สอน สําหรับนําไปประยุกต์ในการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป
โดยกําหนดให้นักศึกษาทําวิจัยคนละ 1เรื่อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 ได้ ฝึ ก ทํ าวิจัย ในชั้น เรีย นขณะที่ ทํ าการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา
เพื่อให้มีผลการเรียนรู้ ดังนี้
1) มี ค วามสามารถในการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง จะเป็ น พื้ น ฐานของการทํ า วิ จั ย ในการ
ปฏิบัติงานสอน และเพื่อการศึกษาต่อ
2) มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สอน
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 5
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ไม่มี
5.5 การเตรียมการ
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นักศึกษาได้เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาชีพครู และรายวิชาสถิติเพื่อการ
วิจัยเบื้องต้น ในกลุ่มวิชาเอก เพื่อศึกษากระบวนการและฝึกปฏิบัติการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีทักษะการใช้ภาษามลายูกลาง 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพิ่มเติม
1. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
2) ความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอน สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
ในสถานศึกษา และให้นักศึกษา
ในระดับประถมศึกษา และ/หรือ
ทดลองจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นได้
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพิ่มเติม
3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
สารสนเทศ
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพิ่มเติม
4) จิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ กําหนดให้นักศึกษาทําโครงการ ปี
ละ 1 ชิ้นงาน และให้มีโครงการ
ช่วยประชาชนในท้องถิ่นที่ประสบ
ภัยตามโอกาส และนําเสนอการ
ดําเนินงานตามโครงการ

กลยุทธ์การประเมินผล
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม
1. การสังเกต
2. การประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม

1. การสังเกต
2. การประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม
นําเสนอกิจกรรมต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน
และสังคม
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
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และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต
2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ
3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
4) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้
3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มการบรรยายร่วมกับ
การอภิปราย การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

36
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง
บูรณาการในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศึกษา การโต้วาที การ
จัดทําโครงการ และการใช้เกมส์ เป็นต้น
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
การประเมิน เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา เช่น
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษา ค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ กรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้อง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้นําและผู้ตาม
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และกลุม่ ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล และนําเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู้
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง
และเนื้อหาที่นําเสนอ
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3) การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทํารายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีวัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็น
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การปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา เน้นเรื่องศรัทธาต่อวิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และทํา
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม
1) มีการประเมินระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการประเมินในทุกรายวิชา โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเอง กลุม่ เพื่อน อาจารย์ และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แบบประเมินตนเอง
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
กับวิชาเฉพาะด้าน
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การทบทวน
การฝึกปฏิบัติการ การสัมมนา และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานแหล่งปฏิบัติที่ดีและ
เป็นเลิศ การรับรู้ข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากสือ่ มวลชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ การเรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนในชุมชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจากการฝึกงานในสถานศึกษา จากวิทยากรภายนอก
สถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
4) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การทําโครงงาน การถาม
ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคการศึกษา ปลายภาคศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนําความรู้
ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
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เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน

2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มกี ิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม
การคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จําลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรม
การวิเคราะห์จากการมองต่างมุม
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
การใช้สื่อเทคโนโลยี การทําโครงงาน และการทําวิจยั ในชั้นเรียน
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การสังเกตการณ์สอน การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์
การสอนในชั้นเรียน
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนเองในแต่ละขั้นตอน
เช่น การสังเกต การตั้งคําถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การสะท้อนและสื่อความคิด
2) อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญาทั้งการคิดทีเ่ ป็นนามธรรมและการแสดงออกที่
เป็นรูปธรรม เช่น จากกระบวนการทํางานของนักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อ
ความคิด ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน และ
ชุมชน
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม เพือ่ การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์
และความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่ ในสถานศึกษา เพื่อการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษา
เขียน เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน
2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และงานที่
รับผิดชอบ
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล กลุ่มคน
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสถานการณ์จริง
และสถานการณ์จําลอง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสังเกต ประเมินทักษะการพูด การ
เขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) แบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2.2.6.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษากรณีตัวอย่างจากห้องเรียน การสังเกต
การณ์สอนแบบต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์ การทําแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การทดลองสอน การ
ทําวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผู้เรียนและการจัดแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
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นักเรียน
3) การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น ผู้สอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครูตน้ แบบ
2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1) นักศึกษาจัดทําแผนการสอน ศูนย์การเรียน สื่อการสอนที่สอดรับกับหลักสูตรและ
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์รวมและสามารถบูรณการไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ ได้สอดรับกับ
พัฒนาการตามวัย
2) อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน จากการสะท้อนความคิดใน
ห้องเรียน และจากการสังเกตการณ์สอนระหว่างทดลองสอน ปฏิบัติการสอนในสถาน
ศึกษา เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อการสอนที่ทําส่งกับการปฏิบัติจริงในห้องเรียน
3) อาจารย์ประมวลพฤติกรรมการสอนและทักษะการสอนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น จาก
นักเรียน ครูประจําชั้น ครูพี่เลี้ยง เพื่อน ผู้บริหารโรงเรียน
2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.3.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียน
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน
2) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจติ สํานึกสาธารณะ
4) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ
2.3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นัก
ศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต
2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ ทัง้ ประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําความดี ทํา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
2.3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลา การแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน และการส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
2.3.2 ด้านความรู้
2.3.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
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1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในรายวิชาที่
ศึกษา
2) เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และความรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นไปตามลักษณะของรายวิชานั้น ๆ
2) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
2.3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังนี้
1) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคศึกษา
2) ประเมินจากรายงาน ชิ้นงาน และ/หรือ การนําเสนอในชั้นเรียน
3) ประเมินจากรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูและการทําวิจยั ในชั้นเรียน
4) ประเมินจากการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
1) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
2) นําความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ แก้ปญ
ั หา การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
3) มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
2.3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
2) การทําวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม
2) ประเมินจากผลการทําวิจยั ในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เอาใจใส่ในการรับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์
2) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งทางวิชาคณิตศาสตร์ และทางวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง
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2.3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผูน้ ําและผู้ตาม
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้มีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม
พหุวัฒนธรรม
2.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และกลุ่มงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์
2) ประเมินจากผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
2.3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จากผู้เรียน
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการสือ่ สาร และใช้เทคโนโลยีนําเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม
3) สามารถอ่าน เขียน และเข้าใจ ข้อความ บทความทางคณิตศาสตร์ได้
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู้ และการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
2.3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุม่ ผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการสืบค้น
บทความทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ทําความเข้าใจ และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
2.3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
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2) ประเมินจากรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน
2.3.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2.3.6.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มรี ูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลายโดยใช้นวัตกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียน มีความสามารถพิเศษ ที่มคี วามสามารถปานกลาง และผู้ทมี่ ีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
2.3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา
3) การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน สถาบัน
การศึกษาของรัฐ
2.3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง ( ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4
ข้อ 2 ) โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน
และสังคม
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
(5) รักและภูมใิ จในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2) ด้านความรู้
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
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(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
3) ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล และนําเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู้
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
(2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
2) ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรสุ ภากําหนด
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3)

4)

5)

6)

(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรสุ ภากําหนด
กับวิชาเฉพาะด้าน
ด้านทักษะทางปัญญา
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนําความรู้
ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน และ
ชุมชน
(2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษา
เขียน เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และงานที่
รับผิดชอบ
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
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3.3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาเอก
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการ
เรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน
(2) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(3) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
(4) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ
2) ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในรายวิชา
ทีศ่ ึกษา
(2) เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และความรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
(2) นําความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ แก้ปญ
ั หา การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
(3) มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เอาใจใส่ในการรับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์
(2) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
(3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งทางวิชาคณิตศาสตร์ และทางวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จาก
ผู้เรียน
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการสือ่ สาร และใช้เทคโนโลยีนําเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม
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(3) สามารถอ่าน เขียน และเข้าใจ ข้อความ บทความทางคณิตศาสตร์ได้
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู้ และการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มรี ูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลายโดยใช้นวัตกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียน มีความสามารถพิเศษ ที่มคี วามสามารถปานกลาง และผู้ทมี่ ีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การให้ ร ะดั บ คะแนน (เกรด) เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา ว่ าด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
คณะกรรมการ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน
การศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
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การกํ าหนดวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา ควรเน้ น การทํ า วิ จั ย
ผลสั ม ฤทธิ์ข องการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ตที่ ทํ าอย่างต่ อเนื่ อ ง และนํ าผลวิจั ยที่ ได้ย้อ นกลับ มาปรับ ปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
(2) การสํารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ทุกปี
(3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึง
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม ความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือมาเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้านการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผล การทําวิจัย และการทําผลงานทางวิชาการ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
(2) สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณ เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาต่อ
ของอาจารย์ใหม่
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(3) สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการวิจัย และจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับ
การผลิตงานวิจัย รวมถึงเงินอุดหนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ทําวิจัยทางคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ทําผลงานทางวิชาการ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และพัฒนาความรู้ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) กระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตร
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ ผู้บ ริห ารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
มาตรฐานวิชาชีพ
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
สร้างทั้งความรู้ความสามารถ
หลักสูตร ทุก ๆ 5 ปี
ในวิชาชีพ
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลัก 3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา

การประเมินผล
- หลักสูตรทีส่ ามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานทีก่ ําหนดโดยหน่วย
งานวิชาชีพ มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
- จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
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เป้าหมาย
สูตรให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานหลัก
สูตรอย่างสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
เรียนให้มที ั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชา
ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผสู้ นับสนุนการเรียนรู้
และ/หรือ ผู้ช่วยสอน เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ตา่ํ กว่าปริญญาโท
และ/หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปี มีจํานวนคณาจารย์
ประจําไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้นําในทางวิชาการ และ/หรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้ไปดูงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
8. ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

-

-

-

การประเมินผล
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความ
รู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจํา ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนา อบรม
จํานวนบุคลากร ผูส้ นับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับการเรียนรู้
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้
สนับสนุนการเรียนรู้
ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก ๆ 2 ปี
ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ
4 ปี
ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษา ทุก ๆ 2 ปี
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2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและงบบํารุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อสือ่ การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์
ให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
2.2.1 สถานที่
ลําดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มีอยู่
แล้ว

1

ห้องเรียนขนาดจุ 40 คน

4 ห้อง

2
3
4

ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สืบค้น
ห้องประชุมสัมมนา

1 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง

5

1 ห้อง

จํานวนที่
ต้องการ
หมายเหตุ
เพิ่มในอนาคต
อาคาร 20 จํานวน 3 ห้อง
อาคาร 5 จํานวน 1 ห้อง
อาคาร 5
อาคาร 20 จํานวน 90 เครื่อง
สํานักวิทยบริการ
-

อาคาร 5

2.2.2 อุปกรณ์การสอน
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการและลักษณะเฉพาะ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่องพิมพ์
เครื่องฉายข้ามศรีษะ
โปรเจคเตอร์
เครื่องฉายทึบแสง
กล้องถ่ายรูป
เครื่องโทรทัศน์

จํานวนที่มีอยู่แล้ว
3 เครื่อง
10 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 กล้อง
1 เครื่อง

2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มีอยู่แล้ว
1
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
2 เครื่อง
2
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
10 เครื่อง
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ลําดับที่
3
4
5
6
7
8
9

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์
เครื่องฉายข้ามศรีษะ
โปรเจคเตอร์
เครื่องฉายทึบแสง
กล้องถ่ายรูป
เครื่องอัดสําเนา
เครื่องถ่ายเอกสาร

จํานวนที่มีอยู่แล้ว
9 เครื่อง
3 เครื่อง
6 เครื่อง
1 เครื่อง
1 กล้อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง

2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้
บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE
http:// yru.ac.th.
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย
จํานวน 5,081 ชื่อเรื่อง
1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 240 ชื่อเรื่อง
รวม
จํานวน 16,368 เล่ม
1.3) รายงานการวิจัย จํานวน 263 ชื่อเรือ่ ง
2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
2.1) ภาษาไทย
จํานวน 40 ชื่อเรื่อง 400 เล่ม
2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน
6 ชื่อเรื่อง 60 เล่ม
3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์
3.1) ภาษาไทย
จํานวน 7 ชื่อเรื่อง 5,040 เล่ม
3.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 1 ชื่อเรื่อง 720 เล่ม
2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia)
1) วีดีทัศน์
จํานวน 4,200 ชื่อเรื่อง
2) ซีดี
จํานวน 140 ชื่อเรื่อง
2.2.4 ฐานข้อมูลสําเร็จรูป
ฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพื่อการค้นคว้ามีจํานวน 3 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล Online
จํานวน 6 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3ฐานข้อมูล ดังนี้
(1) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Net Library)
(2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (2ebook.com)
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(3) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Springer Link)
2) ระบบฐานข้อมูล E-Learning ประกอบด้วย 1ฐานข้อมูล ดังนี้

ฐานข้อมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/)
3) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล ดังนี้
(1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก
(2) ฐานข้อมูล Education Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษา
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
(3) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. WilsonCompany
(4) ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ (http://atoz.ebso.com
http://www.sciencedirect.com และ
http://vnweb.hwwilsonweb.com)
(5) ฐานข้อมูล รวบรวม link เข้าสู่ Web วารสาร หรือหนังสือ
(http://www.doaj.org/)
(6) ฐานข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน์
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php)
(7) ฐานข้อมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกส์ในสาขาต่าง ๆ
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm)
4) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 9 ฐานข้อมูล ดังนี้
(1) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Thailis
(2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation
(3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest
(4) ฐานข้อมูลห้องสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ )วช(.
(http://www.riclib.nrct.go.th)
(5) ฐานข้อมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(http://www.trf.or.th)
(6) ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th)
(7) ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/)
(8) ฐานข้อมูลงานวิจัย และหนังสือต่างประเทศ (http://highwire.stanford.edu/)
(9) ฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ระดับอาจารย์ และวารสารต่างประเทศ เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม (http://www.moralcenter.or.th)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
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ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ ตํารา หนังสือทางวิชาการที่ทันสมัย จาก
องค์กร มูลนิธิต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีการศึกษา จาก
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรทีใ่ ช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผสู้ อนและผู้เรียน
สามารถใช้บริหารได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. ผลสํารวจความพร้อมของสื่อ
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 1. จัดให้มีห้องเรียน ที่มีสื่อ
อุปกรณ์ ทีจ่ ําเป็นประจํา
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ เพื่อ
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
การสอน การทํากิจกรรมใน
จากอาจารย์และนักศึกษา
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้
ห้องเรียน
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อ
ดิจิทลั ที่มใี ห้บริการ และสถิติ
ให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
การใช้งานหนังสือ ตํารา สื่อ
ดิจิทลั
สร้างความพร้อมในการปฏิบัติ
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
งานในวิชาชีพ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ทรัพยากรเพือ่ การเรียนรู้และ
ตนเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
การฝึกปฏิบัติ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่ม
เติมได้ด้วยตนเอง
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจทิ ัล
เพื่อการเรียนรู้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
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สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจําเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูต้ รงตําแหน่ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัตงิ าน
จัดการอบรมและศึกษางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่ง
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่มเรียนให้แก่นักศึกษา สําหรับการพบอาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ความต้องการครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาในท้องถิ่นยังมีอยู่สูงมาก ทําให้มีความจําเป็นต้องผลิตครู
คณิตศาสตร์ในช่วงปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 ต่อไป ทางหลักสูตรจึงได้สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ ประเมินหลักสูตรทีใ่ ช้อยู่โดยอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง และสํารวจ
ภาวะการมีงานทําภายใน 1 ปีหลังจากสําเร็จการศึกษา เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร และ
ประมาณจํานวนบัณฑิตที่ต้องการเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการ
ศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาค
    
สนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ (ต่อ)
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
    
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
    
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
   
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
    
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
    
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
    
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
 
ใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสดุ ท้าย
และบัณฑิตใหม่
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูป้ ระเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้สว่ นเสียอืน่ ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา
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4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี
(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา
(มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2550 เป็นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Education (Mathematics)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Education (Mathematics)

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม
ชื่อย่อ ค.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Mathematics)

หลักสูตรปรับปรุง
ชื่อย่อ ค.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Mathematics)

หมายเหตุ

3. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นหลักสูตรที่ผลิตครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
เป็นครูชั้นวิชาชีพ มีความรู้ แสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้เรียน เป็นผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา
คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ

3. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นหลักสูตรที่ผลิตครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
เป็นครูชั้นวิชาชีพ มีความรู้ แสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถบูรณาการความรู้และการวิจัยไปสู่
การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้ดําเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ปรับปรุง

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูชั้นวิชาชีพ ที่มีความรู้
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4.2 พับฒปรุนาการใช้
ตศาสตร์
สรุปการปรั
งหลักสูตครณิ(ต่
อ) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวติ สามารถเผชิญ
สถานการณ์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 ปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าของวิชา
คณิตศาสตร์ การมีจิตสํานึกของความเป็นครูผู้อุทิศตน
ความมีจริยธรรมในวิชาชีพ ดํารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีคุณค่าแห่งความเป็นครู

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูชั้นวิชาชีพ ที่มีความรู้
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิจัยเพื่อ
จัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4.2 พัฒนาการใช้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวติ สามารถเผชิญ
สถานการณ์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 ปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าของวิชา
คณิตศาสตร์ การมีจิตสํานึกของความเป็นครูผู้อุทิศตน
ความมีจริยธรรมในวิชาชีพ ดํารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีคุณค่าแห่งความเป็นครู

ปรับปรุง
ข้อ 4.1

5. ระบบการจัดการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์
6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต

5. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค

ปรับปรุง

7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต
7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต

ปรับปรุง
จํานวนหน่วย
กิต
1. ปรับปรุงชื่อ
หมวดวิชา
2. ปรับปรุง
จํานวนหน่วย
กิต
3. ปรับปรุง
โครงสร้าง
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
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หลักสูตรเดิม
7. 2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
วิชาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาเนื้อหา (เอก) ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า

124
50
36
30
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

14 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
29 หน่วยกิต

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)

7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
8. รายวิชา

6 หน่วยกิต

8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
8 หน่วยกิต
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
2(2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
2(2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง
7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
50 หน่วยกิต
วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
บังคับ
30 หน่วยกิต
เลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
68 หน่วยกิต
บังคับ
45 หน่วยกิต
เลือก
ไม่น้อยกว่า
23 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับ
3 หน่วยกิต
เลือก
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
8. รายวิชา
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
บังคับ 10 หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา
การเรียนรู้
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
เลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการ
เขียน
2(1-2-3)

หมายเหตุ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
ชื่อวิชา
3. ปรับปรุง
จํานวนหน่วย
กิต
4. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
5. ปรับราย
วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม่
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8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2(2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
2150101
และการพั
2(2-0-4)
สรุ
ปการปรับการคิ
ปรุงดหลั
กสูตร (ต่ฒอนาตน
)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
2(2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)

8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2150102 วิถีไทย
2150203 วิถีโลก
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

6 หน่วยกิต
8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
2(2-0-4) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(2-0-4)
2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
9 หน่วยกิต เทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4) 4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2(1-2-3)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3) 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
8.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
ก. วิชาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(1) รายวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
1100101 ภาษาไทยสําหรับครูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
3(2-2-5)
1100102 ภาษาอังกฤษสําหรับครูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
3(2-2-5)
1103202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1105202 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู
3(2-2-5)
1104302 หลักการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
3(2-2-5)
1104403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)

8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
ก. วิชาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
บังคับ 30 หน่วยกิต
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3(2-2-5)
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง
1101102 การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ 3(2-2-5) 1101101 ความเป็นครู
1102304 การจัดการเรียนรู้
1102304 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
3(2-2-5) 1102202 การพัฒนาหลักสูตร
1102203 หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1106302 การบริหารจัดการชั้นเรียน

1103101
1102101
1105101
1104101
1109101
1101101
1102102
1106101

(2) รายวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6
การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
การพัฒนาทักษะการคิด
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู
การศึกษาเปรียบเทียบ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

1103101
1100102
1108201
1105101
1102203
1100103
1109101
1102101
1100104
1109202
1109303
1109404

ข. วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 14 หน่วยกิต
(1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
4 หน่วยกิต
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
2(90)
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
2(90)

1100403
1100404
1100506
1100507

เลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(1-2-3)
การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
มนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู
2(1-2-3)
นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู 2(1-2-3)
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
ข. วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 14 หน่วยกิต
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1(90)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1(90)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360)

(2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1100505 ปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1 5(350)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(350)
8.2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต
3(3-0-6)
บังคับ 45 หน่วยกิต
3(3-0-6) 4109104 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
3(3-0-6) 4109105 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)

8.2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
สรุปการปรั
ร (ต่อหน่
) วยกิต
ก. บวิปรุ
ชาบังหลั
งคับกสูต45
4109102 หลักการคณิตศาสตร์
4109103 แคลคูลัส 1
4109208 แคลคูลสั 2
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4109317
4109214
4109210
4109325
4109207
4109324
4109323
4111205
4109105
4109106
2105223
4109209

หลักสูตรเดิม
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
สํารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
วิยุตคณิต
3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
คณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5)

ข. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้
กลุ่มคณิตศาสตร์
4109211 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
4109316 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
4109318 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
4109210 ระบบจํานวน
3(3-0-6)
4109213 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
4109319 กําหนดการเชิงเส้น
3(3-0-6)
4109215 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
4109432 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
4109322 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3(3-0-6)
4109427 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
สรุ
ป
การปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
(ต่
อ
)
4109428 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
4109429 การวิเคราะห์เชิงจริง
3(3-0-6)
4109430 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1
3(3-0-6)
4109431 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
3(3-0-6)
4109320 ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
4109426 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4109321 ทฤษฏีเกม
3(3-0-6)
4109433 สัมมนาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
2(1-2-3)
4109434 การสอนวิชาคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
กลุ่มสถิติ

4109106
4109107
4109209
4109210
4109211
4109212
4109213
4109314
4109316
4109317
4109425
4111201
2105204

หลักสูตรปรับปรุง
หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
สํารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
ระบบจํานวน
3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
วิยุตคณิต
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
คณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์
3(3-0-6)

เลือก
ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้
4109108 คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
4109315 ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
4109318 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
4109319 วิธีการเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
4109320 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
4109422 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
4109423 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
4109424 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
4109426 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4109427 สัมมนาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
2(1-2-3)
4109428 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
4111202 สถิติวิเคราะห์1
3(3-0-6)
4111203 สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
4111304 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
4111405 การวิจัยดําเนินการ 1
3(3-0-6)
ข. การสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับ
3 หน่วยกิต
4109430 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

หมายเหตุ
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4111102
4111207
4111104
4111410
4111206
4111308
4111103

หลักสูตรเดิม
สถิติวิเคราะห์ 1
สถิติวิเคราะห์ 2
สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2
การวิจัยดําเนินงาน 1

หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
เลือก
8 หน่วยกิต
3(3-0-6) 4109321 สื่อและกิจกรรมสําหรับการเรียน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์
2(1-2-3)
3(3-0-6) 4109429 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
3(3-0-6)
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
3(3-0-6) 4112301 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)

กลุ่มคอมพิวเตอร์
4112322 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
4112206 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
4112210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
4112320 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
4112323 ระบบสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
4112317 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์
ใช้งาน
3(2-2-5)
4112333 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)

ค. เลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

9. คําอธิบายรายวิชา
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

9. คําอธิบายรายวิชา
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 2(2-0-4)
Thai for Communication I
ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟังและการอ่านเชิง
วิเสรุ
คราะห์
ให้บสามารถสื
ปการปรั
ปรุงหลัก่อสูภาษาได้
ตร (ต่ออ) ย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถนําความรู้ ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตน
เองอย่างสร้างสรรค์

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต
ประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรม และมีจิตสํานึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
1. ปรับปรุง
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 2(2-0-4) 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3) รหัสวิชา
Thai for Communication II
Speaking and Writing Skills
2. ปรับปรุงชื่อ
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2104101
Development
วิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ 3. ปรับปรุง
ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก จํานวนคาบ
โดยเน้นการพูด และการเขียนแบบต่าง ๆ
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อ เรียนทฤษฎี
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การ ปฏิบัติ และ
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หลักสูตรปรับปรุง
เขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการ
ใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และ
ฝึกวิจารณ์

หมายเหตุ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(2-0-4)
English for Communication I
ฝึกทักษะ ด้านการฟัง พูด เพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การ
กล่าวลา การแนะนําตัวเองและผู้อื่น การกล่าวขอบคุณ
การขอโทษ ฯลฯ การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจําวัน เช่น การอ่านโฆษณา
ฉลาก รวมทั้ง การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and
Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์
ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนํา
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ
การให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของ
และสถานที่ การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ และการแสดงความคิดเห็น
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
Malay for Communication
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนํา
แบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนา
การเรียนรู้
2(1-2-3)
Malay for Communication and
Learning Development
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายู
ให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบ
ถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
2(1-2-3)

วิชาใหม่

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

วิชาใหม่

วิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง
Principles of Reading and Writing
Thai Words
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคํา
ไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่านและการเขียนคําไทย
ผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบ
เทียบคําที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย
สรุปผล แนวทางการแก้ไข และเผยแพร่การอ่านและ
การเขียนคําไทยให้ถูกต้อง
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
2(2-0-4)
Development of speaking and
English for Communication II
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
reading skills in English
รายวิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นมาก่ อ น : 2105103
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ฝึกทักษะ ด้านการฟัง พูด เพื่อให้ข้อมูล
อังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคล
และแสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะการอ่านเพื่อหาหัวข้อ และเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น และฝึกการ
เรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่าน
รวมทั้งเขียนข้อความสั้นๆ เพื่อการสื่อสาร
หนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์

หมายเหตุ

ไม่มี

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
วิชาใหม่

ไม่มี

ไม่มี

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing
Development
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถ
อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิต

วิชาใหม่

วิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง
ประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่าย ๆ ฯลฯ
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสําหรับการสื่อสารที่
จําเป็นในการใช้ภาษาจีน
ไม่มี
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
2(1-2-3)
2100106 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4) 2100112 วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
Meaning of Life
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
ความหมายของชีวิตการดํารงชีวติ ในสังคม
และใจ การมองโลกเชิงบวก เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น
ปัจจุบันการนําเอาความจริงตามหลักศาสนาและ
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาแก้ปัญหา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อ
ชีวิตและสังคมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักศาสนา ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ
การดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การนําหลักคําสอน
ของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ
กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข

2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
2(2-0-4)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทาง
ความงามความหมายของสุนทรีย์ศาสตร์เชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสําคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The
Art of Imagery) ศาสตร์แห่งการได้ยิน (The Art of
Sound) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of
Movement) สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะ
ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง
(Performing Arts) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า
จาก (1)ระดับการรําลึก(Precognitive) (2) ผ่าน
ขั้นตอนความ คุ้นเคย (Acquantive) และ (3) นําเข้า
สู่ขั้นความซาบซึ้ง (Appreciative) เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
(Aesthetic Appreciation)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2(2-0-4)

หมายเหตุ

วิชาใหม่

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วย ความงาม ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงามผ่านภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา

77
หลักสูตรเดิม
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
Information for Study Skills
and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารนิเทศ
แหล่งสารนิเทศในการศึกษาค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัย
ละเข้าถึงแหล่งของสารนิเทศอื่น ๆ วิธี การแสวงหา
และรวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองและการใช้เทคโนโลยีทางสารนิเทศ วิธีการเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้น ตอนที่เป็น
มาตรฐาน

หลักสูตรปรับปรุง
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน

2150101 การคิดและการพัฒนาตน
2(2-0-4)
Thinking and Self Development
ศึกษาธรรมชาติของการคิดทักษะการคิด
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา การศึกษาตนเองการ
ประเมินและการพัฒนาตนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่นเพื่อการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข
2150203 วิถีโลก
2(2-0-4)
Global Society and Living
ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครองของโลก ปัญหาของโลกยุค
ปัจจุบัน การจัดระเบียบโลก ตลอดจนถึงการปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก

ไม่มี

2150101 สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยน
แปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
2150102 วิถีไทย
2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Thai Living
Social Management
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร
และประเพณีไทย ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนว
ไทย ปัญหาสังคมไทย เพื่อดํารงชีวิตในสังคมอย่างมี คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่
ประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ด้านการเมืองการ
เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม อันนําไปสู่การดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
ไม่มี
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3)
Life Skills and Public Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต
รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์

หมายเหตุ
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับออก

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
1. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

วิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมี
จิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อ
นําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ
ไม่มี
2(2-0-4)

2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สิ่งแวดล้อม ระบบ
กายภาพระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบํารุง รักษา
คุ้มครองคุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4) 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล
หลักการและทักษะกระบวนการคิด การคิด
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
อย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ใน
คณิตศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)
Science for Quality of life
ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การนําทักษะกระบวนการและความรู้ทางวิทยา ศาสตร์
มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดํารงอยู่อย่าง
เป็นสุขและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระ
ทบของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์
สิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-3)

หมายเหตุ

ปรับออก

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ปรับปรุง
2(1-2-3) รหัสวิชา
Science for the Quality of Life
2. ปรับปรุงชื่อ
Development
วิชา
3. ปรับปรุง
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญ จํานวนคาบ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 1. ปรับปรุง

79
หลักสูตรเดิม
Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(information technology) และคอมพิวเตอร์ที่มี
อิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและ
การใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรม ระบบและโปรแกรม
ประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวง หาความรู้
และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และจากระบบฐาน ข้อมูล แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
นํามาใช้ใน การทํา รายงานการนําเสนอผลงาน และ
การดํารง ชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การเคารพสิทธิทางปัญญา
9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมายเหตุ
2(1-2-3) รหัสวิชา
Information Technology in Daily 2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
Life
3. ปรับปรุง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน จํานวนคาบ
ชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย เรียนทฤษฎี
ปฏิบัติ และ
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ศึกษาด้วย
ตนเอง
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1100101 ภาษาไทยสําหรับครูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
3(2-2-5)
Thai Language for Teacher
Learning Development
ศึกษาธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร หลักการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการ
ใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู

1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Educational
Technology for Teacher
ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต การใช้ Microsoft Office
)Word, Excel, PowerPoint( การติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบเครือข่าย )E-mail, Chat, MSN, Google, Talk,
Yahoo, Skype etc.(

1. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับครู
3(2-2-5)
English Language and Educational
Technology for Teacher
ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น
เครื่องมือติดต่อสื่อสารและการสืบค้น สามารถใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)E-learning,
CAI, WBI, Virtual Classroom, Teleconference(
การสร้างและการใช้ Weblog เครือข่ายสังคมแห่งการ
เรียนรู้ )GotoKnow, Learners(

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
1100103 ภาษาอังกฤษสําหรับครูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
3(2-2-5)
English Language for Teacher
Learning Development
ศึกษาและฝึกทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การอ่าน
การเขียน การพูดงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง
ๆ เช่น สื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนและ
การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นต้น

หลักสูตรปรับปรุง

9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
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1103201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational
Technology
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสําคัญ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประเภทของสื่อ
การเรียนการสอน การเลือกและการผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนการประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน

หลักสูตรปรับปรุง
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational
Information Technology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ
การสร้าง การนําไปใช้ การประเมิน การปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

หมายเหตุ
1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1105102 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
3(2-2-5)
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
Psychology and Guidance for
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา
Teachers
ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการแนะแนวและให้คําปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้
สรุปงการปรั
งหลักสูทฤษฎี
ตร (ต่กอารเรี
) ยนรู้ และการ
การส่
เสริมพับฒปรุ
นาการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือ เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพการส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การ
ชีวิต
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนศึกษา
ความรู้เบื้องต้น หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ สําหรับการ
แนะแนวและการให้คําปรึกษา การจัดกิจกรรมแนะ
แนวและให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1104201 หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา 1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Principles of Educational
Educational Measurement and
Measurement and Evaluation
Evaluation
ศึ
กษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมิน
ความหมายของการทดสอบการวัดและการ
ประเมินผลบทบาทของการประเมินผลทางการศึกษา ผลการศึกษา การสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผล และ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล เทคนิคที่ ประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การ
ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ
พิสัย ลักษณะของเครื่องมือเทคนิคในการวัดที่ดี การ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม สามารถนําผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
สร้างแบบ ทดสอบชนิดต่าง ๆ การบริหารการสอบ
สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลประเมินผลเพื่อ หลักสูตร

1. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

จัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ
การแปลความหมายของคะแนนในการสอบ ระเบียบ
การประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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หลักสูตรปรับปรุง
1106302 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3(2-2-5)
Classroom Management
Classroom Management
ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
ความหมาย ความสําคัญ ของชั้นเรียน
ภาวะผู้นําทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การ
และการปกครองชั้นเรียน ปรัชญา แนวคิดและ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การ
วิวัฒนาการทางการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการปกครอง
ติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน
ชั้นเรียน หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษา การทํางานเป็นทีมการ
เรียนและการปกครองชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียนวัย
จัดทําโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ
ต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนและปัญหาการ
การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบ
ปกครองชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการศึกษาเพื่อ
ปัญหา เทคนิควิธีและกระบวนการ
พัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
1104403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1104302 การวิจัยทางการศึกษา
สรุปการปรับResearch
ปรุงหลักสูfor
ตร (ต่
อ
)
Educational Research
Learning
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย
Development
การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการ
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เพื่อพัฒนาการ
วิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การ
เรียนรู้ ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็นของ
นําเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการ
การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึก
วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน การวางแผนการวิจัยในชั้น พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้
เรียน ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการ กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการ
เพื่อทําวิจัย การทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
วิจัย การนําเสนอและนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไป
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ประยุกต์ใช้
1101101 ความเป็นครู
3(2-2-5)
1101102 การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ
Professional Teacher
3(2-2-5)
ศึกษาความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท
Thai Education and Professional
หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู
Teachers
คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการ
ครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็น
ศึกษา หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
ครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นําทาง
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545
วิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
การจัดและบริหารการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
วิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของความรับผิดชอบของครู
คุณลักษณะของครูที่ดี จรรยาบรรณวิชาชีพครู การ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครู การสร้าง
ศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเป็นครูดี ครู
เก่ง ครูปรีชาสามารถ การเป็นผู้นําทางวิชาการ
มาตรฐาน-วิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครู องค์กร
วิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1102201 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
1102304 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Learning Management
Methods of Teaching and
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
Management of Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการจัดการ

หมายเหตุ
1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
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ความหมายและความสําคัญของการสอน
และการจัดการเรียนรู้ระบบการสอน และการจัดการ
เรียนรู้ การจัด การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เทคนิคและวิธีสอนแนวใหม่ การสอนแบบ
บูรณาการ กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ การฝึก
ทักษะการสอนแบบจุลภาค การจัดทําแผนการเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติการสอน
สรุปการปรัหลั
บปรุ
กสูตร (ต่ดอการศึ
) กษาขั้นพื้นฐาน
1102203
กสูงตหลั
รและการจั
3(2-2-5)
Curriculum and Provision of Basic
Education
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร หลัก
และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรแบบต่าง ๆ
โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา ในหลักสูตร
หนังสือเรียนและหลักสูตรอื่น ๆ แหล่งเรียนรู้ การวัด
และการประเมิน การจัดหลักสูตรสถานศึกษา

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass in Education
ความหมาย ความสําคัญของสื่อมวลชน ที่มี
ต่อการจัดการศึกษา หลักการ และวิธีการใช้วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากล และสื่อสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา การใช้และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้

1102101 การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมายและความสําคัญของทักษะการคิด
พื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสติปัญญา
และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบ
ต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การ

หลักสูตรปรับปรุง
หมายเหตุ
เรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การ 3. ปรับปรุง
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การ
คําอธิบาย
บูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการ รายวิชา
เรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ และการประเมินผลการ
เรียนรู้
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย
วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความหมาย
ความสําคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบ
หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร การวิเคราะห์
การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in
Education
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสาร
มวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าว
เพื่อการเรียนรู้
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมาย และความสําคัญของทักษะ
การคิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา
และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบ
ต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม
คิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนําเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการ
ปการปรั
ปรุงกหลัษะการคิ
กสูตร ด(ต่อเครื
) ่องมือและการ
เรีสรุ
ยนรู
้เพื่อพัฒบนาทั
ประเมินผลทักษะการคิด
1105101 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
Creative Thinking Process
ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด และ
ขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคล
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของครูและบุคคลใน
ครอบครัวในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้
แบบทดสอบเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
1104101 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(1-2-3)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาเรื่องที่สนใจ 1 เรื่อง
โดยจัดทําเป็นโครงการภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ผู้สอน
ไม่มี

ไม่มี

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การนําเสนอความคิดและแผนผังความ
คิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออก
แบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
ไม่มี

หมายเหตุ

ปรับออก

ไม่มี

ปรับออก

1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Special Child Psychology
ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของ
เด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก
พิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและ
สังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(1-2-3)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะ
แนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การ
จัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา
อาชีพ สังคม และส่วนตัว
1102203 การนิเทศการสอน
2(1-2-3)

วิชาใหม่

วิชาใหม่

วิชาใหม่
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ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
Instructional Supervision
จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการ
นิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ การสอน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการ
สอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
การสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน
และแนวโน้มการนิเทศการสอน
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teacher
ศึกษาความหมายและความสําคัญของ
มนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ
กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์สําหรับ
ครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย์สัมพันธ์สําหรับ
ครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
แห่งการช่วยเหลือนักเรียน

1109101 นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู 2(1-2-3)
Introduction to Recreation for
Teachers
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่ง
หมายและความสําคัญของนันทนาการ ความสําคัญ
ของนันทนาการต่อชีวิตประจําวัน ประเภทของ
นันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้น
การฝึกปฏิบัติ

1109101 นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู 2(1-2-3)
Introduction to Recreation for
Teacher
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมาย
และความสําคัญของนันทนาการ ความสําคัญของ
นันทนาการต่อชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการ
สําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สําหรับ
เด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการสําหรับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ

1101101 การศึกษาเปรียบเทียบ
2(1-2-3)
Comparative Education
ความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ
ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทย
กับสรุต่ปางประเทศในประเด็
การปรับปรุงหลักสูนตหัรวข้(ต่ออต่)าง ๆ วิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาแนวโน้มในการจัดการศึกษาของไทย

ไม่มี

1102102 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3)
Curriculum Development for Local
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวน
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร
ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ
จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและ

หมายเหตุ

วิชาใหม่

ปรับออก

1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) ปรับปรุงรหัส
Local Curriculum Development
วิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวน
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร
ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ
จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและ
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
Education Assurance
หลักการ ความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบและกระบวนการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับ
การปรั
ปรุงหลั
กสูดตระบบและดํ
ร (ต่อ) าเนินการ
การศึสรุกปษาขั
้นพื้นบฐาน
การจั
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
ไม่มี

หมายเหตุ

1100104 การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
Sexuality Education
ศึกษา ฝึกการคิดวิเคราะห์ และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ
อนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพทางเพศ
สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาท ความรับผิด
ชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ
ทักษะการตัดสินใจต่อรองและสื่อสารความต้องการตาม
ความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนฐานของการ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ

วิชาใหม่

1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้น
ความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides
Basic Unit Leader Training Course
วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสํารอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการ
ลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตร
นารีสํารองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง
วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชา
พิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการ
ลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการ
อยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้น
ความรู้เบื้องต้น

วิชาใหม่

ปรับออก

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
ไม่มี
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ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง
1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้น
ความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit
Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก
ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนว
การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบ
หมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกอง
ลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การ
วางแผน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ
พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
สามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสํานึกสาธารณะ
โครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี
1109404 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
Senior Boy Scouts and Girl Guides
Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ
กิจการลูกเสือ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมาย
และวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สัญญาณ ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ การประชุม
ภายในหมู่และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการ
ประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตร
พิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการทํางานร่วมกับ
คนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ การปฐมพยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ
และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

หมายเหตุ
วิชาใหม่

1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
2(90) 1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1(90)
Professional Experience I
Teaching Practice 1
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน งาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ศึกษาและฝึก
ในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจําชั้น
ปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต
พฤติกรรมการสอน และพฤติกรรมทั่วไปของ
สัมภาษณ์ งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครู
นักเรียน ศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีสอน และสื่อการ
ประจําชั้น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์
เรียนการที่เหมาะสมกับสาระวิชาเอกในแต่ละ
ลักษณะความแตกต่าง และพฤติกรรมของผู้เรียน งาน
จุดประสงค์ การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านธุรการ ชั้นเรียน

1. ปรับปรุง
จํานวนหน่วย
กิต
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

ไม่มี
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)

วิชาใหม่
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การเรียนการสอนหรือสนับสนุน การเรียน การสอน

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
2(90)
Professional Experience II
การฝึกทักษะต่าง ๆ ในการสอน ฝึก
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ตาม
สภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน
การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การเรียนรู้แบบบูรณาการในสาระวิชาเอก

1100505 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5(350)
Teaching pratice I
การศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน ครู
ประจําชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นและสาระ
การเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการวิจัยใน
ชั้นเรียน การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการ
สอน การรวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ โดยนําเสนอเป็น
แฟ้มสะสมงาน

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5(350)
Teaching practice II
การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงานหน้าที่

หลักสูตรปรับปรุง
บริหารและบริการของโรงเรียน การสอนวิชาเอก การ
ฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้หรือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ งานธุรการชั้นเรียน การจัดทําโครงงาน
ทางวิชาการ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และรวบรวมข้อมูล นําเสนอผล
การศึกษา

หมายเหตุ

1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1(90)
Teaching Practice 2
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการวางแผน
การศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ วิเคราะห์
ความแตกต่างของผู้เรียน รวบรวมข้อมูล และนําเสนอ
ผลการศึกษา ศึกษางานในหน้าที่ครูผู้สอน พฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไป
ใช้ ฝึกการจัดทําแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และสามารถจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
Practicum 1
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติ
ด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ งานหน้าที่
ครูผู้สอน ครูประจําชั้น การปฏิบตั ิงานการเรียนการ
สอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้น
และสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา
การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน การ
รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ การนําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
บันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนา
ทางการศึกษา
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
Practicum 1
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ

1. ปรับปรุง
จํานวนหน่วย
กิต
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
จํานวนหน่วย
กิต
3. ปรับปรุง
จํานวนเวลาฝึก
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
จํานวนหน่วย
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ครู งานการเรียนการสอนและ งานสนับสนุนการเรียน
การสอน การรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ เป็นแฟ้มสะสมผลงาน การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียนโดยนําเสนอเป็นภาคนิพนธ์

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
4109103 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์
และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ไม่จํากัดเขต
4109208 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109103 แคลคูลัส 1
สมการอิงตัวแปรเสริม ปริพันธ์จํากัดเขต
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์จํากัดเขต
อนุพันธ์ และปริพันธ์ของฟังก์ชันในเชิง พิกัดเชิงขั้ว
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิตาล ลําดับและ
อนุกรม อนุกรมเลขชี้กําลัง
4109102 หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์
ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ เซตความสัมพันธ์ และ
ฟังก์ชัน ระบบจํานวนจริง และระบบจํานวนเชิงซ้อน
(เน้นวิธีการพิสูจน์)
4109214 สํารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
Survey of Geometry
มิติ และความสัมพันธ์ระหว่างมิติ การสร้าง
รูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียน และสันตรง การเท่ากัน
ทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ทฤษฏีบทปีทาโกรัส
และการประยุกต์ สมบัติของเส้นขนาน ความคล้าย
และวงกลม การพิสูจน์ทฤษฏีบททางเรขาคณิต สมบัติ
และการประยุกต์เกี่ยวกับรูปทรงและพื้นที่ผิวใน 3 มิติ
สมบัติและการประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต การ
แก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางเรขาคณิตใน 2 มิติ 3
มิติ และ เรขาคณิตการแปลง

หลักสูตรปรับปรุง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดกระบวน
การเรียนรู้ การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การสัมมนาทางการศึกษา

หมายเหตุ
กิต
3. ปรับปรุง
จํานวนเวลาฝึก
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

4109104 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์
ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์
ไม่จํากัดเขต
4109105 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109104 แคลคูลัส 1
สมการอิงตัวแปรเสริม ปริพันธ์จํากัดเขต
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์จํากัดเขต
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์
ไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิตาล ลําดับและอนุกรม

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับชื่อวิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
4109107 สํารวจเรขาคณิต
3(3-0-6) 1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
Survey of Geometry
มิติ และความสัมพันธ์ระหว่างมิติ การสร้าง 2. ปรับปรุง
รูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การเท่ากันทุก คําอธิบาย
ประการของรูปสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและ รายวิชา
การประยุกต์ สมบัติของเส้นขนาน ความคล้าย และ
วงกลม การพิสูจน์ทฤษฎีบททางเรขาคณิต สมบัติและ
การประยุกต์เกี่ยวกับรูปทรงและพื้นที่ผิวใน 3 มิติ
สมบัติและการประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต การ
แก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางเรขาคณิตใน 2 มิติ และ
3 มิติ
4109106 หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
โครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์
สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ โดยใช้ เซต ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น เป็นตัวแบบ

89
หลักสูตรเดิม
4109212 ระบบจํานวน
3(3-0-6)
Number System
การสร้างระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ
สรุ
ป
การปรั
งหลั
อ) านวนเต็ม จํานวน
จํานวนเต็ม บปรุ
สมบั
ติตก่าสูงตๆร (ต่
ของจํ
ตรรกยะ จํานวนจริง จํานวนเชิงซ้อน
4109324 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เวคเตอร์ ปริภูมิเวคเตอร์ การแปลงเชิงเส้น
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์และการดําเนินการบน
เมทริกซ์ เมทริกซ์ชนิดพิเศษ การหาอินเวอร์ส การ
เจนเนอรัลไลซ์ อินเวอร์สของเมทริกซ์ ความคล้าย
แคโนนิคัลฟอร์ม สมมูลเชิงวิธีจัดหมู่
4109317 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109208 แคลคูลัส 2
เวคเตอร์ และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3
มิติ ว่าด้วย เส้นตรง ระนาบโค้งและผิวอนุพันธ์ย่อย
ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สามชั้น และการประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง
4109209 ระบบจํานวน
3(3-0-6)
Number System
การสร้างระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ
จํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ จํานวนจริง จํานวน
เชิงซ้อน
4109210 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิง
เส้นและการําเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์
การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง และ
การประยุกต์

หมายเหตุ
1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

4109211 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus 3
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109104 แคลคูลัส 2
เวคเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ
3 มิติ ว่าด้วย เส้นตรง ระนาบและผิวโค้ง อนุพันธ์
ย่อย ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สามชั้น และการ
ประยุกต์

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

4109207 วิยุตคณิต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
การนับ และความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎี
กราฟ การแทนกราฟด้วยเมทริกซ์ต้นไม้ ข่ายงาน
พีชคณิตบูลีน และวงจรเชิงการจัด ออโตมาตา
ไวยากรณ์ และภาษาระบบเชิงพีชคณิตโพเซต และ
แลตทิช

4109212 วิยุตคณิต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ
การแทนกราฟด้วยเมทริกซ์ ต้นไม้ ข่ายงาน พีชคณิต
บูลีน และวงจรเชิงการจัดออโตมาตา ไวยากรณ์ และ
ภาษาระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

4109106 คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics for Secondary School
Teachers
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109105
คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้น
ที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 การเข้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์
เน้นแนวคิดระบบคณิตศาสตร์ ตัวแบบและโครงงาน
คณิตศาสตร์ การวิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การ
วัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์
4109318 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
ธรรมชาติและการเกิดสมการอนุพันธ์ สมการ

4109213 คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics for Secondary School
Teacher
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
แนวคิดระบบคณิตศาสตร์ ตัวแบบและโครงงาน
คณิตศาสตร์

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

4109314 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6) 1. ปรับปรุง
Ordinary Differential Equations
รหัสวิชา
ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพันธ์
2. ปรับปรุง
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
หลักสูตรเดิม
อันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงเส้นอันดับ n
ทั่วไป ระบบสมการอนุพันธ์ ผลการแปลงลาปลาซ
4109210 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Number Theory
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ และ ทฤษฎี
หลักมูลของเลขคณิต สมภาค ทฤษฏีบทส่วนตกค้าง
กําลังสอง สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันทฤษฏี
จํานวน รากมุมฐาน
4109325 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra I
กรุป กรุปย่อย กรุปวัฏจักร กรุปการเรียง
สับเปลี่ยน สมานสัณฐาน สมสัณฐาน อัตสัณฐาน กรุป
ย่อยปกติ ทฤษฏีบทเคย์เลย์ กรุปผลหาร ริง
อินทิกรัลโดเมน ฟิลด์
4109323 คณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
Mathematics Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109208 แคลคูลัส 2
ระบบจํานวนจริง และ ระบบจํานวนเชิงซ้อน
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และ ปริพันธ์
4111205 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Probability and
Statistics
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็น การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การ
แจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การ
ทดสอบสมมุติฐาน

หลักสูตรปรับปรุง
สามัญอันดับหนึ่ง อันดับสอง และอันดับเอ็น สมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์เป็นตัวแปร ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์
4109316 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Number Theory
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ทฤษฎีหลักมูล
ของเลขคณิต สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง สมการ
ไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจํานวน เศษส่วน
ต่อเนื่อง
4109317 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra 1
กรุป กรุปย่อย กรุปวัฏจักร กรุปการเรียง
สับเปลี่ยน สมานสัณฐาน สมสัณฐาน อัตสัณฐาน กรุป
ย่อยปกติ ทฤษฎีบทเคย์เลย์ กรุปผลหาร ริง
อินทิกรัลโดเมน ฟิลด์
4109425 คณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109105 แคลคูลัส 2
ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซ้อน
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์
4111201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Probability and
Statistics
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็น การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การ
แจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุติฐาน

หมายเหตุ
คําอธิบาย
รายวิชา

2105223 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
3(3-0-6)
English for Mathematics Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์วิชาการทางคณิตศาสตร์
หลักการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร์จากตํารา วารสาร และการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้วนําเสนอผลการอ่าน และ
เขียนสรุป เป็นภาษาอังกฤษ

2105304 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์
ปรับปรุงรหัส
3(3-0-6) วิชา
English for Mathematics Teacher
ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์วิชาการทางคณิตศาสตร์
หลักการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร์จากตํารา วารสาร และการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้วนําเสนอผลการอ่าน และ
เขียนสรุป เป็นภาษาอังกฤษ

4109105 คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา

4109108 คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงรหัส
วิชา

ปรับปรุงรหัส
วิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

3(2-2-5)
Mathematics for Elementary
School Teachers
ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ การพัฒนา
มโนมติ (concept) ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
อุปนัยและนิรนัย วิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 การเข้าสู่เนื้อหา
คณิตศาสตร์ เน้นแนวคิดระบบคณิตศาสตร์
4109320 ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
Graph Theory
บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของ
กราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิลตัน
กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ
ไดกราฟและการไหลของข่ายงาน
4109316 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Modeling
ขั้นตอน และเทคนิค ในการสร้างตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ โดย
กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การกําหนดนัยทั่วไป การ
ตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปล
ความหมายของคําตอบ

3(2-2-5)
Mathematics for Elementary
School Teacher
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถม
ศึกษา การพัฒนามโนมติทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวน
การอุปนัยและนิรนัย ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

4109315 ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
Graph Theory
บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของ
กราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิลตัน
กราฟเชิงระนาบ และภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ
ไดกราฟ และการไหลของข่ายงาน
4109318 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Modeling
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ขั้นตอน
เทคนิคในการสร้างตัวแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การ
ตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปล
ความหมายของผลเฉลย และการนําตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในด้าน
ต่าง ๆ
3(3-0-6)
4109428 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6) 4109319 วิธีการเชิงตัวเลข
Numerical Methods
Numerical Analysis
ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิง
การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนผลต่างอันตะ
การประมาณค่าในช่วง วิธีกําลังสองน้อยที่สุด การหา เส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณ
ค่าในช่วง การประมาณโดยวิธีกําลังสองน้อยสุด การ
อนุพันธ์เชิงตัวเลข ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิง
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
ตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิต และสมการเชิงอนุพันธ์ หาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ปัญหาค่าเริ่มต้นของ
สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดา
3(3-0-6)
4109215 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6) 4109320 คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematics of Finance
Mathematics of Finance
ดอกเบี้ยคงต้น ดอกเบี้ยทบต้น ส่วนลดและ
ดอกเบี้ยคงต้น ดอกเบี้ยทบต้น ส่วนลดและ
ดอกเบี้ย ค่ารายปี ค่ารายงวด ส่วนประกอบค่ารายปี ดอกเบี้ย ค่ารายปี ค่ารายงวด ส่วนประกอบค่ารายปี
ตารางเงินผ่อนและกองทุนสมทบ อัตราดอกเบี้ยที่เป็น ตารางเงินผ่อนและกองทุนสมทบ อัตราดอกเบี้ยที่เป็น
จริง อัตราส่วนลดที่เป็นจริงอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน จริง อัตราส่วนลดที่เป็นจริงอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน
หุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ การชําระหนี้แบบต่าง ๆ
หุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ การชําระหนี้แบบต่าง ๆ
การใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ด้านการเงิน การใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ด้านการเงิน
3(3-0-6)
4109211 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6) 4109422 ทฤษฎีเซต
Set Theory
Set Theory
การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์
การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์

หมายเหตุ
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุงรหัส
วิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงรหัส
วิชา

ปรับปรุงรหัส
วิชา
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สัจพจน์ของการเลือก เซตอันดับจํานวนเชิงการนับ
จํานวนเชิงอันดับที่
4109213 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
Foundation of Geometry
ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พื้นที่ หลักการ
ของเรขาคณิต ระบบเรขาคณิตของยุคลิด บทนําเข้าสู่
เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
4109209 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Technology for Mathematics
Teachers
ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คํานวณ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
4109426 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Topology
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยี
บนเส้นจํานวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอ
พอโลยี ความกระชับ และความเชื่อมโยง
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
4109433 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3)
Mathematical Education Seminar
ศึกษาค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาหรือ
งานวิจัยที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ศึกษา จากวารสาร
และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และแนวคิดที่อาจนําไปสูก่ ารวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ศึกษาต่อไป
4109432 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
Abstract Algebra II
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน:409325 พีชคณิต
นามธรรม 1
ทฤษฎีของซิโล ไอดีล โดเมนระบบยุคลิค
ริงพหุนาม ฟิลด์ ฟิลด์ภาคขยาย ทฤษฎีของกาลัว
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
4111102 สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Statistical Analysis I
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย และความแปรปรวน การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง และการแจกแจง
ปกติ ทฤษฏีตัวอย่างสุ่มเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และ
ความแปรปรวนของประชากร

หลักสูตรปรับปรุง
สัจพจน์ของการเลือก เซตอันดับ จํานวนเชิงการนับ
จํานวนเชิงอันดับที่
4109423 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
Foundation of Geometry
ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พื้นที่ หลักการ
ของเรขาคณิต ระบบเรขาคณิตของยุคลิด บทนําเข้าสู่
เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
4109424 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Technology for Mathematics
Teacher
ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คํานวณ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
4109426 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Topology
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยี
บนเส้นจํานวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิง
ทอพอโลยี ความกระชับ และความเชื่อมโยง

หมายเหตุ
ปรับปรุงรหัส
วิชา

ปรับปรุงรหัส
วิชา

ปรับปรุงรหัส
วิชา

4109427 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) ปรับปรุงรหัส
Seminar in Mathematics Education วิชา
ศึกษา ค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาหรือ
งานวิจัยที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ ศึกษาจากวารสาร
และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และแนวคิดที่อาจนําไปสูก่ ารวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ศึกษาต่อไป
4109428 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6) ปรับปรุงรหัส
Abstract Algebra 2
วิชา
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109317
พีชคณิตนามธรรม 1
ทฤษฎีของซิโล ไอดีล โดเมนแบบยุคลิค
ริงพหุนาม ฟิลด์ ฟิลด์ภาคขยาย ทฤษฎีของกาลัว
4111202 สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0-6) ปรับปรุงรหัส
Statistical Analysis 1
วิชา
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย และความแปรปรวน การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง และการแจกแจง
ปกติ ทฤษฎีตัวอย่างสุ่มเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และ
ความแปรปรวนของประชากร
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4111207 สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
Statistical Analysis II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 411102
สถิติวิเคราะห์ 1
การทดสอบด้วยไคกําลังสอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์เชิงเดียว สถิติศาสตร์
ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น อนุกรมเวลาเบื้องต้น และ
เลขดัชนี การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ไม่มี

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)

หลักสูตรปรับปรุง
หมายเหตุ
4111203 สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6) ปรับปรุงรหัส
Statistical Analysis 2
วิชา
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4111202
สถิติวิเคราะห์ 1
การทดสอบด้วยไคกําลังสอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์เชิงเดียว สถิติศาสตร์
ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น อนุกรมเวลาเบื้องต้น และ
เลขดัชนี การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
4111304 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics for
Research
ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกตัวอย่าง การ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคกําลังสอง
การวิเคราะห์ความแปรปรวน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
และการถดถอยอย่างง่าย

วิชาใหม่

4111209 การวิจัยดําเนินงาน 1
3(3-0-6)
Operation Research I
ตัวแบบการวิจัยดําเนินการ กําหนดการเชิง
เส้น ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการ
ขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม

4111405 การวิจัยดําเนินการ 1
3(3-0-6)
Operations Research 1
ตัวแบบการวิจัยดําเนินการ กําหนดการเชิง
เส้น ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการ
ขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม

ปรับปรุงรหัส
วิชา

4109434 การสอนวิชาคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Methods and Approaches in
Teaching Mathematics
การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู
และเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น การวิเคราะห์
หลักสูตรและหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ ทักษะการสอน การ
ผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน การ
วัดผลและการประเมินผล การทําโครงการสอน
แผนการสอน การทดลองสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

4109430 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Mathematics in
Secondary School
หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และ
เอกสารประกอบการเรียนระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยา
การเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ ทักษะ
การสอน ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การ
ผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน การ
วัดผลและการประเมินผล การจัดทําโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
และการทดลองสอน
4109321 สื่อและกิจกรรมสําหรับการเรียน
คณิตศาสตร์
2(1-2-3)
Medias and Activities for Learning
Mathematics

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา

ไม่มี

วิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง
บทบาทของสื่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การสร้างและการใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สื่อประเภทสิ่งพิมพ์และสื่อประดิษฐ์
เน้นการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป กิจกรรมด้านคณิตศาสตร์
ที่เน้นกระบวนการคิดด้านคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา
และการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ การวางแผน
และการออกแบบการดําเนินกิจกรรมคณิตศาสตร์
ทดลองปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์

หมายเหตุ

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
วิชาใหม่
4109429 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Mathematics in
Elementary School
หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสาร
ประกอบการเรียนระดับประถมศึกษา จิตวิทยาการ
เรียนรู้ การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การ
วิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ การนําความรู้คณิตศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการสอน ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การผลิตและการใช้ส่อื
ประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผล การสอนซ่อมเสริม การจัดทําโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
และการทดลองสอน
3(2-2-5) ปรับปรุงรหัส
4112333 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5) 4112301 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Computer Assisted Instruction
Computer Assisted Instruction
วิชา
วิธีการนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
วิธีการนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน การวิเคราะห์เนื้อหา และการออกแบบ เรียนการสอน การวิเคราะห์เนื้อหา และการออกแบบ
กรอบการสอน การสร้างโปรแกรม หรือการนํา
กรอบการสอน การสร้างโปรแกรม หรือการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และ
โปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ไม่มี
ปรับออก
4109319 กําหนดการเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Programming
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับกําหนดการ
เชิงเส้น ปัญหาเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธี
ซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่กัน สภาพเสื่อมคลาย กําหนดการ
เชิงจํานวนเต็ม การประยุกต์ของกําหนดการเชิงเส้นกับ
ไม่มี
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ปัญหาต่าง ๆ (เน้นการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์)
4109322 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3(3-0-6)
สรุปการปรับCombinatorics
ปรุงหลักสูตร (ต่อ)
ศึกษาการเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ สูตร
สเตอร์ลิง ฟังก์ชันก่อกําเนิด การแบ่งกั้นจํานวนเต็ม
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีพอลยาเกี่ยวกับการนับ
ชั้นสมมูล ทฤษฎีพอลยาทั่วไป การประยุกต์
4109427 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
Partial Differential Equation
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109317
แคลคูลัส3 และ 4109318 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงวงรี
สมการอนุพันธ์เชิงไฮเพอร์โบลา สมการอนุพันธ์เชิง
พาราโบลาปริพันธ์ของอนุพันธ์
4109429 การวิเคราะห์เชิงจริง
3(3-0-6)
Real Analysis
จํานวนจริง ส่วนตัดเดเดคินด์ เซตปิด เซต
เปิด ปริภูมิอิงระยะทาง เซตสมบูรณ์ เซตของโบเรล
ฟังก์ชันต่อเนื่องบนปริภูมิอิงระยะทาง ความติดต่อ
ความสมบูรณ์ ความปกคลุมแน่น
4109430 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1
3(3-0-6)
Complex Analysis I
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109317 แคลคูลัส 3
จํานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปร
เชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ ทฤษฎีบท
ของโคชี สูตรปริพันธ์ของโคชี อนุกรมของเทเลอร์
และอนุกรมของ โลรองต์ ส่วนตกค้าง การส่งคงแบบ
และการประยุกต์
4109431 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 3(3-0-6)
Non – Euclidean Geometry
การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
เรขาคณิตเชิงทรงกลม เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา
เรขาคณิตเชิงวงรี ความขัดแย้งกันของเรขาคณิต
นอกระบบยุคลิด
4109321 ทฤษฏีเกม
3(3-0-6)
Game Theory
นิยาม ยุทธวิธี สมดุล เกมผลบวกเป็นศูนย์
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หลักสูตรเดิม
รูปแบบปกติ ทฤษฎีมินิแมกซ์ ยุทธวิธีที่ดีที่สุด เกม
สมมาตร การใช้โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎียูทิลิตี้ เกม
n – คน เกมในรูปแบบที่กว้างขึ้น
4111104 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics I
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่
สําคัญ โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกําเนิดโมเมนต์ การแจก
แจงร่วมการแจกแจงตามขอบและการแจกแจงมี
เงื่อนไข ความแปรปรวนร่วม โมเมนต์ร่วม และ
ฟังก์ชันก่อกําเนิด โมเมนต์ร่วม เทคนิคการแปลง
การแจกแจงหลายตัวแปรที่สําคัญ กฎของเลข จํานวน
มาก และทฤษฎีลิมิตสู่ศูนย์กลาง
4111302 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Statistics II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4111205 สถิติเชิง
คณิตศาสตร์ 1
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าแบบ
จุด การหาตัวประมาณค่าโดยวิธีโมเมนต์ วีธีภาวะ
น่าจะเป็นสูงสุด และวิธีของเบย์ การประมาณค่า
แบบช่วงและวิธีหาช่วงความเชื่อมมั่น ทฤษฎีการ
ทดสอบสมมุติฐานของนีย์แมน และเพียร์สัน การ
ทดสอบที่มีอํานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การ
ทดสอบอัตราส่วน ภาวะน่าจะเป็นและการทดสอบด้วย
ไคกําลังสอง ใช้ตัวแปรหุ่นสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ
ในการวิเคราะห์การถดถอย การสร้างตัวแบบ ที่
เหมาะสม การคัดเลือกตัวแปรวิธีต่างๆ การเปรียบตัว
แบบ และการถดถอยที่ไม่ใช่เชิงเส้น
4111206 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
3(3-0-6)
Theory of Probability I
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4109103 แคลคูลสั 1
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และ
เวกเตอร์สุ่ม โมเมนต์ของตัวแปรสุ่มและเวคเตอร์สุ่ม
ฟังก์ชันก่อกําเนิด และฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ
การแปลงตั
สรุปการปรัวแปร
บปรุงและผลประสาน
หลักสูตร (ต่อ) การลู่เข้าในเชิง
ความน่าจะเป็น การลู่เข้าในเชิงการแจกแจง กฎ
ของเลขจํานวนมาก และ ทฤษฏีลิมิตสู่ส่วนกลาง
4111308 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2
3(3-0-6)
Theory of Probability II
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4111206
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
กระบวนการเชิงสุ่ม กระบวนการปัวซอง
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กระบวนการปรับใหม่ ทฤษฎีแถวคอย การวิคราะห์
สเปคตรัล กระบวนการแบบเกาส์ การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา กระบวนการไวเนอร์ และเลวี
กระบวนการมาร์คอฟ การพยากรณ์เชิงสุ่ม และ
กระบวนการแตกสาขา
4112322 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
วิวัฒนาการ องค์ประกอบ หน้าที่ และ
ลักษณะการทํางานของระบบปฏิบัติการ
4112206 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลสตริงก์ (String Processing) อะเรย์
เรคคอร์ด และพอยน์เตอร์ (Arrays, Records and
Pointers) ลิงค์ลิสท์ (Linked Lists ) สแตก
(Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recusion)
ต้นไม้ (Tree) กราฟและการประยุกต์ใช้ (Graphs and
Application) การเรียงและการค้นหาข้อมูล
(Sorting and Searching )
4112210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบการ
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบซอฟท์แวร์
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
4112320 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
Database Management System
ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การ
ประยุกต์ Link Lists ความสัมพันธ์ระหว่าง Record
ในฐานข้อมูล การใช้ Key มากกว่า 1 key ในการ
ประมวลผล รูปแบบ Relation ระบบ Hierachy และ
ระบบ Network การป้องกันข้อมูล ระบบการสํารอง
ข้อมูลและการเรียกคืน การวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล
การบริหารฐานข้อมูล
4112323 ระบบสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
Data Communication
การทํางานของระบบการเก็บข้อมูลและ การ
สื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บข้อมูลการวิเคราะห์
ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบสื่อสาร ระบบการ
ส่งข้อมูลแบบทางเดียว แบบสองทางไม่ พร้อมกัน
แบบสองทางพร้อมกัน ชนิดของการส่งข้อมูล Analog
และ Digital สถาปัตยกรรมของ network protocol
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ระบบข่าย WAN, LAN และ Distributed Network
4112317 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์
ใช้งาน
3(2-2-5)
Software Package and Application
แนวคิดหรือหลักการ และใช้งานโปรแกรม
สําเร็จรูปร่วมสมัยที่ใช้งานในปัจจุบัน โปรแกรม
สําเร็จรูปทางด้านสํานักงาน งานเอกสาร กราฟิก การ
ติดต่อสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต

ภาคผนวก ข
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 0464 /2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1304 /2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1301 /2554
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ฉ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ภาคผนวก ช
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา
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ภาคผนวก ซ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
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ภาคผนวก ฌ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในการวิพากษ์หลักสูตร

ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร
ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นางสาวเพ็ญพร ไชยนาพงษ์
ลําดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ขอให้เน้นพฤติกรรมและบุคคลิกภาพของการ
เป็นครู เช่น
- การแต่งการกาย )มีกฎข้อบังคับควรใช้อย่าง
เข้มงวด(
- การพูดจา สุภาพเรียบร้อย ให้เป็น
แบบอย่างของลูกศิษย์

การปรับปรุงแก้ไข
ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากมีใน “การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน” ในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้ว
โดยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนดําเนินตาม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
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ลําดับ

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
- การแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ มารยาท
ความเป็นไทย
- จิตอาสา ต้องเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้
มากที่สุด

การปรับปรุงแก้ไข

2) ด้านความรู้
หน้า 35 วิชาบังคับ 41909435 การสอน
คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยม เนื้อหาความน่าจะเป็น
การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
แกนกลาง/ท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษา )ไม่มคี ําว่าช่วง
ชั้นแล้วในหลักสูตรแกนกลาง ฯ (และถ้าจะเพิ่มเติม
การจัดทําโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้เพราะเป็นหลักสูตรระดับ
ห้องเรียน เป็นหัวใจสําคัญที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ต้องจัดทําได้

ได้ปรับเนื้อหาตามคําแนะนําร่วมกับ
คําแนะนําของ รองศาสตราจารย์ วรรณี
ธรรมโชติ
(หมายเหตุ เลขหน้าและรหัสวิชาเป็นไปตาม
ต้นฉบับเดิมก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)

3) ด้านทักษะทางปัญญา
ได้ปรับตามคําแนะนํา
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)
เน้นทักษะ/กระบวนทางคณิตศาสตร์ในสาระการ
เรียนรู้
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ไม่มีขอ้ สังเกต
ไม่ได้ระบุในการจัดทําหลักสูตร เนื่องจาก
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
เป็นโปรแกรมเร็จรูที่สอนให้กบั นักศึกษาอยู่
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เน้นการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาช่วยใน แล้ว
การจัดการเรียนรู้ เช่น โปรแกรม GSP
6) ด้านการจัดการเรียนรู้
ไม่มีขอ้ สังเกต
2 โครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชาเอก
1) รายวิชาบังคับภาษาไทย ควรเพิ่มมารยาทการ
ไม่ได้เพิ่ม เนื่องจากคําอธิบายครอบ
พูด/ฟัง การเขียน
คลุมอยู่แล้ว
2) หน้า 25 การพัฒนาหลักสูตร ควรให้เรียนรู้
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย )ไม่ใช้
ชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว (และ
ขณะนี้ไม่มีมาตรฐานช่วงชั้นแล้ว มีมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด

แจ้งให้คณะครุศาสตร์ทราบเพื่อ
ปรับเปลี่ยนต่อไป เนื่องจากเป็นส่วนที่คณะ
ครุศาสตร์รับผิดชอบจัดทํา
(หมายเหตุ เลขหน้าเป็นไปตามต้นฉบับเดิม
ก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)
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ลําดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
3 คําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
หน้า 35- 36 ควรเพิ่มเติม
1) เรื่องทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค .6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์

การปรับปรุงแก้ไข
นําคําแนะนําไปปรับคําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษาร่วมกับ
คําแนะนําจาก รองศาสตรจารย์ วรรณี
ธรรมโชติ
(หมายเหตุ เลขหน้าเป็นไปตามต้นฉบับเดิม
ก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)

2) การจัดโครงสร้างรายวิชา/ หน่วยการเรียนรู้ และ นําคําแนะนําไปปรับคําอธิบายรายวิชา
แผนการจัดการเรียนรู้
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)
* โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3) น่าจะเพิ่มการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี 2 ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากมีใน “การ
ลักษณะ
พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน” ด้าน
) 1) บูรณาการในสาระคณิตศาสตร์
ความรู้ อยู่แล้ว
) 2) บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ
* เนื่องจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันต้อง
นําความรู้ในองค์รวมมาใช้
4

อื่น ๆ ในกลุ่มวิชาเอก
1) เพิ่มเนื้อหาประวัตินักคณิตศาสตร์ของโลก
2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2554

ไม่จัดเพิ่ม เน้นให้อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง
ปะวัตินักคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
นั้น ๆ
เปลี่ยนให้ถกู ต้องตามคําแนะนําในส่วนที่
กล่าวถึง

2. รองศาสตราจารย์ วรรณี ธรรมโชติ
ลําดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ไม่มีขอ้ สังเกต
2) ด้านความรู้
วิชาชีพครูอาจจะปรับให้สอดคล้องกับ 9 ด้าน

การปรับปรุงแก้ไข
ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากการจัดทํา
ต้องสอดคล้องกับ มคอ.1 พ.ศ. 2554
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ลําดับ

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ

การปรับปรุงแก้ไข

ของคุรุสภา
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ไม่มีขอ้ สังเกต
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ไม่มีขอ้ สังเกต
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)

2

-

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีขอ้ สังเกต
6) ด้านการจัดการเรียนรู้
ไม่มีขอ้ สังเกต
โครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชาเอก
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
1) หน้า 35 วิชาคณิตศาสตร์สําหรับครูมธั ยมศึกษา
แก้รหัสของ ครูประถมศึกษาเป็น 4109105 และ (หมายเหตุ เลขหน้าและรหัสวิชาเป็นไป
ตามต้นฉบับเดิมก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)
ตัดคําว่า “วิเคราะห์” ออก
2) หน้า 35 คณิตศาสตร์ประถม ตัดคําว่า
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
“การศึกษา” ออก และตัด “เช่น” ออก
(หมายเหตุ เลขหน้าเป็นไปตามต้นฉบับเดิม
ก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)
3) หน้า 35 วิชาคณิตศาสตร์มัธยม แก้ “ช่วงชั้นที่ ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ร่วมกับ
3 และ 4” เป็น “ระดับมัธยมศึกษา”
คําแนะนําจาก นางสาวเพ็ญพร ไชยนาพงศ์
(หมายเหตุ เลขหน้าเป็นไปตามต้นฉบับเดิม
ก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)
4) หน้า 36 บรรทัดแรก หลังจาก “และการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ร่วมกับ
ประเมินผล” แก้เป็น “แผนการจัดการเรียนรู้ และ คําแนะนําจาก นางสาวเพ็ญพร ไชยนาพงศ์
การปฏิบัติการสอน”
(หมายเหตุ เลขหน้าเป็นไปตามต้นฉบับเดิม
ก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
5) หน้า 36 คณิตศาสตร์ประถม แก้ช่วงชั้นที่ 1
และ 2 เป็น “ระดับประถมศึกษา” และในวิชาการ (หมายเหตุ เลขหน้าเป็นไปตามต้นฉบับเดิม
สอนคณิตศาสตร์ ตัดข้อความ “สาระสําคัญ” “บัตร ก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)
งาน” ออก และบรรทัดสุดท้ายแก้เป็น “การสอน
ซ่อมเสริม แผนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติการ
สอน” และบรรทัดที่ 2 ตัดคําว่า “การ” ตัวสุดท้าย
ออก
6) ควรจัดรายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับครูมธั ยม และ ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ

3
4

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับครูประถม อยู่ในกลุ่ม
วิชาเอก )ไม่ใช่กลุ่มการสอน (และจัดรายวิชาการ
สอนคณิตในระดับประถมและมัธยม อยู่ในกลุ่ม
วิชาการสอนวิชาเอก

7) ในรายวิชาสํารวจเรขาคณิต ตัด “เรขาคณิตการ
แปลง” วรรคสุดท้ายออก
คําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
ไม่มี
อื่น ๆ ในกลุ่มวิชาเอก
ไม่มี

การปรับปรุงแก้ไข
- วิชาคณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษา
ไปอยู่ใน กลุ่มวิชาเอกบังคับ
-วิชาคณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา
ไปอยู่ใน กลุ่มวิชาเอกเลือก
เนื่องจากมคอ.1 ระบุให้ผลิตบัณฑิตเพื่อ
ไปสอนระดับมัธยมศึกษา จึงจัด
- วิชาคณิตศาสตร์สําหรับครู
ประถมศึกษา เป็นวิชาเลือก ของวิชาเอก
ในกลุ่มวิชาเอก
- วิชาการสอนระดับประถมศึกษา เป็น
วิชาเลือกของวิชาการสอนวิชาเอก ในกลุม่
วิชาเอก
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
-

3. รองศาสตราจารย์ ดร. กรวิกา ก้องกุล
ลําดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแก้ไข
1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ขอกล่าวสรุปในภาพรวมของการพัฒนาผล
ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากการพัฒนา
การเรียนรู้ในแต่ละด้านเพราะ รายละเอียดจริงๆ ผู้ ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของกลุ่มวิชาเอก
วิพากษ์ไม่สามารถที่จะระบุได้ ขึ้นกับผู้สอนที่จะ
จะครอบคลุมทั้งวิชาเอกที่เป็นคณิตศาสตร์
ดําเนินการจากการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้าน
และวิชาการสอนวิชาเอก อยู่แล้ว
ต่างๆ แต่สิ่งทีช่ ัดเจนคือ ในหมวดวิชาเฉพาะ
)วิชาเอก (จะมีรายวิชาที่เป็นการสอนวิชาเอกซึ่ง
น่าจะมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้านที่
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)
สอดคล้องกับวิชาเหล่านี้ด้วย เพราะที่มีตอบเพียง
วิชาเอกที่เป็นคณิตศาสตร์
นอกจากนีใ้ นตารางที่เป็นแผนทีแ่ สดงการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ข้อผิดพลาด
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก เกิดขึ้นเนื่องจากการเร่งรีบทําต้นฉบับ
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ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรสู่รายวิชาของกลุ่มวิชาเอก )หน้า (63-61ไม่ (หมายเหตุ เลขหน้าเป็นไปตามต้นฉบับเดิม
สอดคล้องกับรายละเอียดที่เขียนก่อนหน้า )หน้า -53 ก่อนการวิพากษ์หลักสูตร)
(55ของหมวดไม่ตรงกันกับจํานวนข้อเพื่อการพัฒนา
ในแต่ละด้านไม่ตรงกัน ในด้านความรู้ ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการจัดการเรียนรู้ เช่นด้าน
ความรู้ ในหน้า 54มีหัวข้อการพัฒนา 3ข้อ แต่ใน
แผนทีม่ ี 6ข้อ โดยมีการให้วงกลมทั้งโปร่งและทึบใน
ข้อ 6-4ด้วย เลยไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่า
หมวดวิชาเฉพาะด้าน หรือ หมวดวิชาเฉพาะ คํา ปรับใช้ “หมวดวิชาเฉพาะด้าน” ตาม
มคอ.1 พ.ศ. 2554
ไหนถูกกันแน่ในแผนที่ ใช้หมวดวิชาเฉพาะ แต่ใน
โครงการสร้างหลังสูตรใช้หมวดวิชาเฉพาะด้าน

โครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชาเอก
1) ควรมีการจัดการเรียงรายวิชาที่ปรากฏในหมวด ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามคําแนะนํา
ต่างๆ เรียงตามรหัสวิชา
2) เลขรหัสตัวที่ 5ของรายวิชาควรปรับปรุงให้มี
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามคําแนะนํา
ความสอดคล้องกับแผนการเรียนของนักศึกษาที่
ปรากฏอยู่ในแต่ละปีการศึกษา
(3 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ การพิมพ์
สอบถามผู้รู้ และค้นคว้าชื่อจากเอกสาร
ให้ถูกต้อง
ตํารา
3 คําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
1) ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาโดยใช้ศัพท์บัญญัติ
ตรวจสอบจากเอกสาร ตํารา พจนานุกรม
ให้ถูกต้อง
ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2) ตรวจสอบการใช้คําเชื่อม และ เชื่อมคําสองคํา
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ไม่ควรพิมพ์แบบเว้นวรรค
(3 รายวิชา แคลคูลัส 1เสนอให้ตัด และ “การหา
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังค์ชันอดิศัยออก”
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)
4 ) รายวิชาแคลคูลสั 2เสนอให้ตัด “เลขชี้กําลัง”
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ออก คงใช้แค่อนุกรม
5) รายวิชาแคลคูลสั 3ตรวจสอบคําว่า
ตรวจสอบแล้ว และ ปรับปรุงแก้ไขตาม
“เวกเตอร์” และคําอธิบายบางส่วน น่าจะเป็น
คําแนะนํา ทั้งสองที่
“ระนาบและผิวโค้ง อนุพันธ์ย่อย”
6 ) รายวิชา ทฤษฎีจํานวน ตรวจสอบคําว่า
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามคําแนะนํา
“ฟังก์ชันทฤษฎีจํานวน รากมุมฐาน” ถูกต้องหรือไม่ เป็น“ฟังก์ชันในทฤษฎีจํานวน” และตัด “ราก
มุมฐาน” ออก
7 ) รายวิชาระบบจํานวน เสนอให้ตัด “สมบัติต่างๆ
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
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ของจํานวนเต็ม” เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับจํานวนอื่นๆ ในคําอธิบายรายวิชา
8) รายวิชา พีชคณิตนามธรรม เสนอให้เริ่มด้วย กึ่ง ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข แต่ให้อาจารย์
กรุป )กรุปย่อย ก่อน กรุป(
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอน เมือ่
ทําการสอน
9 ) รายวิชาวิยุตคณิต เสนอให้เพิ่มเติมเป็น “การนับ ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา เป็น “การ
การจัด การเลือก ฟังก์ชันเวียนเกิด...” และ
นับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด” และ “วงจรเชิง
ตรวจสอบ วงจรเชิงการจัด ใช่วงจรตรรก หรือไม่
การจัดออโตมาตา”
10) รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ไม่เป็นตัวรายวิชาที่
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา เป็น
เป็นตัวเบื้องต้น ถ้าคําอธิบายรายวิชาขึ้นด้วย
“เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการ
เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ....จะเป็น เชิงเส้นและการดําเนินการขั้นมูลฐาน ปริภมู ิ
รายวิชาที่เน้นพิสูจน์ แต่ถ้าเน้นสอนเชิงคํานวณหรือ เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและ
เป็นตัวที่เป็นเบื้องต้นกว่านี้ ควรขึ้นด้วย ระบบสมการ เวกเตอร์เจาะจง และการประยุกต์”
เชิงเส้น แล้วเปลี่ยนลําดับการอธิบาย ที่เป็นเวกเตอร์
ไปไว้ตอนหลัง เพื่อให้เหมาะสมการต่อยอดต่อไป
11) รายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ปรากฏคํานี้
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
เป็น สมการอนุพันธ์ ซึ่งควร ใช้เป็น สมการเชิง
อนุพันธ์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรายวิชา
ปรับรายวิชาออก
12) รายวิชา การวิเคราะห์เชิงจริง ตรวจสอบ
คําศัพท์ที่ใช้ เช่น เปลี่ยน “ความติดต่อ” เป็น “ความ
เชื่อมโยง” เปลี่ยน “ความสมบูรณ์” เป็น “ความ
บริบูรณ์” เป็นต้น
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)
13) ขอให้ตรวจสอบชื่อทฤษฎี สูตรต่างๆ ทีเ่ กี่ยวมี
ชื่อคนว่าต้องใส่คําว่า ของ หรือไม่
14) สําหรับรายวิชาเอก เลือก ควรมีในปริมาณที่
เหมาะสมและเปิดสอนจริง เพราะจะทําให้มีภาระ
การรายงานและติดตามผล ตลอดจนการทํา มคอ3.

ตรวจสอบจาก ศัพท์คณิตศาสตร์ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานแล้ว มีทั้งมีและไม่มีคําว่า
“ของ”
ปรับบางรายวิชานี้

4. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชํานิ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ลําดับ
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1 โดยสากลทั่วไปวิชาแคลคูลัส 2 -1เขาจะจัดให้เรียน ปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียน โดยให้
ในสองภาคเรียนแรกของปีที่ 1เพราะเป็นวิชาที่เน้น - วิชาแคลคูลสั 1เรียนในภาคเรียนที่ 1และ
กระบวนการและการคํานวณ และมีเนื้อหาต่อเนื่อง วิชาแคลคูลัส 2เรียนในภาคเรียนที่ 2 ของชั้น
กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปีที่ 1
ปลาย ส่วนแคลคูลัส 3นั้นจะให้เรียนในชั้นปีที่ 2 - วิชาแคลคูลสั 3จัดไว้ในภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนใดก็ได้ (ไม่จําเป็นต้องรอถึงชั้นปีที่ 3)
ของชั้นปีที่ 2
2 วิชาหลักการคณิตศาสตร์) หลายมหาวิทยาลัยใช้ชื่อ - เปลี่ยนชื่อเป็น หลักคณิตศาสตร์
หลักคณิตศาสตร์ (ควรเป็นรายวิชาสําหรับชั้นปีที่ 2
จึงจะเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน
และควรตัด “ระบบจํานวนจริง และระบบ
- คําอธิบายรายวิชาปรับเป็น “โครงสร้างของ
จํานวนเซิงซ้อน” ในคําอธิบายรายวิชาออกโดยเพิ่ม คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์สญ
ั ลักษณ์และ
“และทฤษฎีจาํ นวนเบื้องต้น” เข้าไปแทน เนื่องจาก วิธีการพิสูจน์ โดยใช้ เซต ความสัมพันธ์
จะได้ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการหารลงตัวและจํานวน
ฟังก์ชัน ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น เป็นตัวแบบ”
เฉพาะเป็นสนามสําหรับการฝึกเขียนการพิสูจน์
- ไม่ได้ปรับแผนการเรียน เนื่องจากไม่
แทนเรื่องระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเซิงซ้อน สามารถปรับวิชาเอกอื่นทดแทน
กับเนื้อหารายวิชาระบบจํานวน ซึ่งบังคับให้นักศึกษา
ทุกคนต้องเรียนอยู่แล้ว
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)
3

รายวิชา ทฤษฎีเซต ควรเป็นรายวิชาสําหรับชั้นปีที่ 4
และไม่ควรเป็นรายวิชาบังคับเนื่องจากรายวิชานี้ถ้า
จะสอนแบบ “ทฤษฎีเซต” จริง ๆ ก็ยังค่อนข้างเป็น
นามธรรมและยากสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อศึกษาเกี่ยวกับเซตอนันต์ )ทั้ง
นับได้และนับไม่ได้(

4

รายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น เนื้อหามากไป โดยเฉพาะ
หัวข้อ “แคโนนิคัลฟอร์มและสมมูลเชิงวิธีจัดหมู่”
น่าจะตัดออก แล้วเปลี่ยนวิธีเขียนคําอธิบายวิชาใหม่
รายวิชา การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
คําอธิบายรายวิชาที่เขียนมามีเพียงบทเดียวเท่านั้น
คือ “ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทาง

5

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ให้เป็น
รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเอก และจัดให้เรียน
ในชั้นปีที่ 4 ทําให้ต้องโยกย้ายรายวิชาอื่น ๆ
ด้วย แผนการเรียนจึงเป็นดังนี้
- วิชาแคลคูลสั 1 เรียนในภาคเรียนที่ 1และ
วิชาแคลคูลัส 2เรียนในภาคเรียนที่ 2 ของชั้น
ปีที่ 1
- วิชาแคลคูลสั 3 เรียนในภาคเรียนที่ 2
ของชั้นปีที่ 2
- วิชาทฤษฎีเซต เรียนในภาคเรียนที่ 2 ของ
ชั้นปีที่ 4
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาใหม่
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คณิตศาสตร์” ส่วนที่เหลือ คือ “เพื่อการ
แก้ปัญหา…” เป็นความขยายข้อความในเครือ่ งหมาย
คําพูดแรกเท่านั้น ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
- ปรับชื่อเป็น “วิธีการเชิงตัวเลข”
6 รายวิชา “การวิเคราะห์เชิงตัวเลข )Numerical
Analysis(” น่าจะเปลี่ยนเป็นวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลข )Numerical Methods(
- ปรับคําอธิบายรายวิชาตามคําแนะนํา
)Numerical Methods(” โดยเปลี่ยนคําอธิบาย
- วิชาวิธีการเชิงตัวเลข ยังคงเป็นวิชาเลือกใน
รายวิชาให้เหมาะสมกับรายวิชาชั้นปีที่ 3 )น่าจะ
กลุ่มวิชาเอกสําหรับชั้นปีที่ 3 และวิชา
เหมาะสมกับปีที่ 3 (และควรจัดเป็นรายวิชาบังคับ
ทฤษฎีเซต ปรับมาเป็นวิชาเลือกในกลุ่ม
แทนรายวิชา ทฤษฎีเซต เหตุผล วิธีการในวิธี
วิชาเอกสําหรับชั้นปีที่ 3 ด้วยเช่นกัน
วิเคราะห์เชิงตัวเลขใช้ในการคิดคํานวณทาง
คอมพิวเตอร์ในหลายสถานการณ์ และถ้าปรับเป็น
รายวิชาเกี่ยวกับ Methods จะเป็นนามธรรมน้อย
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร (ต่อ)
กว่ารายวิชาเชิง Analysis ซึง่ เป็นนามธรรมมากและ
นําไปประยุกต์ได้ยาก
7 รายวิชา ทฤษฎีเกม น่าจะเป็นรายวิชาสําหรับชั้น
ปรับออกให้มีวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเอก
ปีที่ 4
น้อยลง
8 ควรตัดวิชา “สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1” ออก เนื่องจาก ปรับออกตามคําแนะนํา
เนื้อหาเกิน 90 %ซ้ํากับเนื้อหาในรายวิชา“ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น 1”
9 น่าจะต้องเปลี่ยนชื่อวิชา “สถิติการวิจัยเบื้องต้น”
ปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา “สถิติการ
เป็น “การวิจัยดําเนินงาน)Operations Research(” วิจัยเบื้องต้น” ให้ถูกต้อง เนื่องจากเป็นความ
ให้เหมือนเดิม เพราะเนื้อหาวิชาสถิติเพื่อการวิจัย
ผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์
ไม่ใช่เรื่องเหล่านี้ )เน้นต้องมี “s” หลัง Operation
ด้วยของเดิมไม่มีซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง (ประเด็นนี้ไม่ค่อย
เข้าใจว่าของเดิมถูกต้องอยู่แล้ว คิดอย่างไรจึงไปแก้
ให้ผิด

