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คำนำ 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตร   

4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ในการจัด
การศึกษาของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านการสอนคณิตศาสตร์ ในการปรับปรุงครั้งนี้ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรับปรุงหลักสูตรตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 ซึ ่งคาดว่าผลที ่ได้จะทำให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 4 ผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดำเนินการของหลักสูตร จุดประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพื ่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

เนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา 
และคำอธิบายรายวิชา การนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความ    
มุ่งหมาย ปรัชญาและหลักการของหลักสูตร เพื่อให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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สารบัญ 
หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1 ชื่อหลักสูตร  1 
 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  2 
 9 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  2 
 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
 12 ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
  ของมหาวิทยาลัย  4 
 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะของสถาบัน  6 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  7 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  8 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  10 
 2 การดำเนินการหลักสูตร  10 
 3 หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  12 
 4 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  66 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  71 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  73 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
  รายวิชา (Curriculum Mapping)  87 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  102 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  102 
 3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  103 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  104 

 2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  104 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1 การกำกับมาตรฐาน  105 
 2 บัณฑิต  105 
 3 นักศึกษา  106 
 4 อาจารย์  107 
 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  108 
 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  110 
 7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  112 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  113 
 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  113 
 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  113 
 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  114 
ภาคผนวก 

ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ก-1 
ข ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน  
 และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2559  ข-1 
ค ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ค-1 
ง ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ง-1 
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จ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 และสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร  จ-1 
ฉ มติคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  ฉ-1 
ช มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ช-1 
ซ มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ซ-1 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. ชื่อหลักสูตร 
 1.1 ภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Mathematics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย  ครศุาสตรบัณฑิต  
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  ค.บ.  
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education  
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.  

3. วิชาเอก  
 - 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 5.2 ประเภทหลักสูตร  
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
   ไม่มี 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 
ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

- เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 - คณะกรรมการประจำคณะ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
    ในการประชุม ครั้งที่  2/2562      วันที่  14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  

- สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
ครั้งที่  3/2562  วันที่  26 เดือน  มีนาคม    พ.ศ. 2562  

- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที ่ 4/2562  วันที่  5 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
8.2 นักวิชาการศึกษา 
8.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 
3460700597xxx อาจารย ์ นางสาวปนัดดา 

สังข์ศรีแก้ว 

ค.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 
ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2549 

1460900035xxx อาจารย ์ นางสาวปวีณา 
ขันธ์ศิลา 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับ 1 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2560 
2554 
2552 

1301900005xxx อาจารย ์ นางสาวสมใจ 
ภูครองทุ่ง 

ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 
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เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 
1440300024xxx อาจารย ์ นายสุวรรณวัฒน์ 

เทียนยุทธกุล 
ค.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

1461200051xxx อาจารย ์ นางสาววรรณธิดา 
ยลวิลาศ 

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ขอนแก่น 

2554 
2553 
2551 

หมายเหตุ : อักษรย่อ  ม.  หมายถึง   มหาวิทยาลัย 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากสถานการณ์ความเปลี ่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่า งพลิกผัน โดยคาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิต
และบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื ่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น  
ภายใต้การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่กำลังพัฒนาไปสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคของ
ข่าวสารข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องเอื้อต่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ชี้ให้เห็นถึงการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ที่สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาหรือ
สร้างองค์ความรู้  อันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคน 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  เนื่องจากสภาวการณ์ทางสังคมของประเทศไทยในขณะนี้ ยังมีประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน นอกเหนือจากวัฒนธรรมแบบทุนนิยมที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยแล้ว ยังมีปัญหาการเลี้ยงดู
บุตรหลานด้วยความรับผิดชอบและห่วงใยอย่างใกล้ชิด  ซึ่งผู้ปกครองส่วนมากไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้  จึงเป็น
ปัจจัยที่ทำให้เด็กนักเรียนและวัยรุ่นมีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน  ปัญหาการครอง
ตน การประกอบอาชีพที่สุจริต และการดำเนินชีวิตตามกฎระเบียบข้อบังคับทางสังคมด้วยความรับผิดชอบ 
นอกจากนี้ปัญหาทางการเมืองยังส่งผลต่อความสามัคคี การละเมิดสิทธิหน้าที่ และยังส่งผลต่อความเครียด 
ความวิตกกังวลของคนในชาติ  รวมทั้งการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งมีข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ในทุก
ระดับท่ีชี้ให้เห็นว่า คุณภาพการเรียนของผู้เรียน ยังไม่บรรลุผลตามเกณฑ์ที่ต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา  
ความรอบรู้  ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และด้านความสามารถในการปฏิบัติ  ซึ่งกรอบการจัดการเรียนรู้ที่   
พึงประสงค์ในระดับต่าง ๆ  มีความต้องการ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง    
ฝึกการปฏิบัติผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัย  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งสถาบันในระดับอุดมศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอน  
เพื่อปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะวิจัยในฐานะ
นักว ิชาการช ั ้นส ูง ม ีจ ิตสำนึกและภูม ิธรรมในฐานะพลเมืองด ีของส ังคมไทยและสังคมโลก ด ังนั้น                 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการ
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความต้องการจำเป็นของสภาวการณ์ดังกล่าว  
จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
  การดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและใบประกอบวิชาชีพครู ที่สำนักงานคุรุสภา
รับผิดชอบ ตามกรอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที ่ยังพบว่า 
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ยังต้องการการปรับปรุงแก้ไขอยู่อีกมาก โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน 
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียน  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ และ
นวัตกรรมการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  เพื่อให้
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สามารถไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามกรอบของ
ปัญหาและความต้องการจำเป็นดังกล่าว  ตามกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที ่กำหนดไว้ว่า คุณภาพของบัณฑิตต้องเป็นผู ้มีสติปัญญา มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ
ในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตสำนึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก และดำเนินการตามมาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยจัดให้มี
กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใช้ประโยชน์ผลการประเมินในการพัฒนาผู้เรียน การ
ระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือ
จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
การศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา      
จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นหลักสูตรที่
มีศักยภาพ  มีความพร้อมและเหมาะสมในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพครูและเง่ือนไขดังกล่าว ต่อไป 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันที่สอดคล้องกับหมวดที่ 1 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทาง
วิชาการที่ให้ความรู้ และความชํานาญในการปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชี พชั้นสูง มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึง
ปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและเศรษฐกิจ  
พร้อมที่จะรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษาด้าน
คณิตศาสตร์ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองให้
เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการวิจัย และ
การผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยให้สาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนร่วมกันหลากหลาย
หลักสูตร อีกท้ังได้เชิญคณาจารย์ และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วม
เป็นผู้สอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนประสานงานกับคณะต่าง ๆ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่
ผู ้บริหารและอาจารย์ผู ้สอนซึ ่งอยู ่ต่างคณะ เพื่อกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตครูวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ 
สามารถพัฒนาตนเอง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ย นแปลง 
และก้าวทันโลก 

 1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) เน้นผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 1.3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้   
  1) มีค่านิยมร่วม ได้แก่ ตระหนักและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงานครู การพัฒนาความรู้สึก
ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข้ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน  
  2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน  มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก การสร้างสัมมาชีพ ความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น 
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ 
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
  4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้และพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อไปพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม สามารถการจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอนอย่างหลากหลาย รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
ที ่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู ้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตลอดจนนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและ
สังคม  
  6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึก
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิต
อาสา และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี  กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากำหนด 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ สาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
สี่ปี) พ.ศ. 2562 

1.  สำรวจเนื้อหาของหลักสูตรเทียบกับ
ครุสภา และ มคอ.1  

1. รายงานสรุปเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู และ มคอ.1  

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดของครุสภา 
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 

2. รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานหลักสูตร 
 
 

2. พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการใน
ตลาดแรงงาน 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็น
ผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดีมีมนุษย
สัมพันธ์  
 

1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำ 
และผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์  

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
และจริยธรรม  
 

2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรม  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. เพ่ิมทักษะในการทำงานของ
นักศึกษา 
 

3. ระดับความสำเร็จของ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
ทำงานของนักศึกษา 
4. การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่
ประสบความสำเร็จทาง        
ด้านคณิตศาสตร์และ        
ด้านการศึกษามาร่วมบรรยาย 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
ความทันสมัยของเทคโนโลยี 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิชาการและ
ผู้ประกอบการมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี 
 

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการทำงาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. ปรับปรุงหรือเพ่ิมรายวิชา 3. รายวิชาใหม่หรือได้รับการ
ปรับปรุงใหม่ 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนในการทำวิจัย และบริการ
วิชาการให้มีประสบการณ์จากการ
นำความรู้ไปปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทำงานวิจัย และนำเสนอ
ผลงานทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1. จำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์
ในหลักสูตร และจำนวน
ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ทาง
วิชาการ 

2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2. จำนวนโครงการบริการ
วิชาการต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ
วิชาการ 

3. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในประเทศและต่างประเทศ 

4. จำนวนการเข้ารับการอบรม
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

4. สนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

5. จำนวนรายวิชาที่นำการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนในห้องเรียน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1     
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีความ
ถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีคุณสมบัติอื ่น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม
ที่คุ ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลและรับผิดชอบตนเองมากขึ้น ต้องมีการวางแผนการบริหารเวลาทั้งใน
ห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสม รวมถึงทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อบรม เรื่อง การวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย วิธีการแบ่งเวลา การรับผิดชอบตนเอง  
   2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล ตักเตือน    
ให้คำปรึกษาในด้านวิชาการ และแนะนำทางด้านต่าง ๆ  
   2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
ระดับชั้นปี 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่  1 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

- 
- 
- 

60 
- 
- 

60 
60 
- 

60 
60 
60 

รวม 60 120 180 240 
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 60 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบประมาณรายรับ 
1. งบประมาณเงินรายได้ 858,000 1,716,000 2,574,000 3,432,000 
รวมรายรับ 858,000 1,716,000 2,574,000 3,432,000 
งบประมาณรายจ่าย 
1.  ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ 343,200 686,400 1,029,600 1,372,800 
2. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 85,800 171,600 257,400 343,200 
3.  ค่าสาธารณูปโภค 171,600 343,200 514,800 686,400 
4.  ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุน 171,600 343,200 514,800 686,400 
5.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 85,800 171,600 257,400 343,200 
รวมรายจ่าย 858,000 1,716,000 2,574,000 3,432,000 

 

 หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสตูร  

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก(E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
      อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา   
  หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
3. หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม 132  
หน่วยกิต  
 3.1 โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี 
  3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนจำนวน   
หน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  15 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
    1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                               96 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาชีพครู 
         2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 34 
22 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

         2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเอก                                        62 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 
          2.2.2 วิชาเอกเลือก              20 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

รวม  132 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ตำแหน่งที่ 1-2 หมายถึง กลุ่มศาสตร์สาขาวิชา โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
GE กลุ่มศึกษาทั่วไป (General Education) 
SC กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science) 
EN กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
PH กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) 
AR กลุ่มศิลปศาสตร์ (Arts) 
BA กลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
AC กลุ่มบัญชี (Accountancy) 
PA กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
LA กลุ่มนิติศาสตร์ (Law) 
PS กลุ่มรัฐศาสตร์ (Political Sciences) 
AT กลุม่สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
CA กลุ่มนิเทศศาสตร์ (Communication Art) 
ED กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education) 
ID กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ (Industry) 
IS กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) 
VM กลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary Medicine) 
AG กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 

ตำแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ลำดับสาขาวิชาในกลุ่มสาขา 
GE กลุ่มศึกษาทั่วไป (General Education) 

01 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

         X X          X X     X        X     X X     
 

กลุ่มศาสตร์สาขาวิชา 

ลำดับสาขาวิชา 

กลุ่มรายวิชา 

ปีที่ควรศึกษา 

1  2       3 4     5      6     7 8 

ลำดับรายวิชา 
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03 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
04 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
05 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  

SC กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science) 
 00 พื้นฐานกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
05 สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 

EN กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
00 พื้นฐานกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 
01 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
03 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 
05 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

PH กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Heath) 
00 พื้นฐานกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
01 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 

AR กลุ่มศิลปศาสตร์ (Arts) 
00 พื้นฐานกลุ่มศิลปศาสตร์ 
01 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
03 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
04 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
05 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
06 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
07 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

BA กลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
00 พื้นฐานกลุ่มบริหารธุรกิจ 
01 สาขาวิชาการจัดการ 
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02 สาขาวิชาการตลาด 
03 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
04 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
05 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

AC กลุ่มบัญชี (Accountancy) 
00 พื้นฐานกลุ่มบัญชี 
01 สาขาวิชาการบัญชี 

PA กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
00 พื้นฐานกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
01 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

LA กลุ่มนิติศาสตร์ (Law) 
00 พื้นฐานกลุ่มนิติศาสตร์ 
01 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
02 สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
03 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  

PS กลุ่มรัฐศาสตร์ (Political Sciences) 
 00 พื้นฐานกลุ่มรัฐศาสตร์ 

01 สาขาวิชาการปกครอง 
02 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

AT กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

01 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
CA กลุ่มนิเทศศาสตร์ (Communication Art) 
 00 พื้นฐานกลุ่มนิเทศศาสตร์ 

01 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ED กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education) 
 00 พื้นฐานกลุ่มศึกษาศาสตร์ 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
02 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
04 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 



16 

 

 

05 สาขาวิชาภาษาไทย 
06 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
07 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ID กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ (Industry) 
 00 พื้นฐานกลุ่มอุตสหากรรมศาสตร์ 

01 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

IS กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ (Information Sciences) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสารสนเทศศาสตร์ 

01 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
VM กลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary Medicine) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ 

01 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
AG กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 
 00 พื้นฐานกลุ่มเกษตรศาสตร์ 

01 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
02 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
03 สาขาวิชาประมง 
04 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ 
05 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
06 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ตำแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มรายวิชาในสาขาวิชา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 กลุ่มรายวิชาการศึกษาทั่วไป 
1 กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน/กลุ่มวิชาแกน ป.โท 
2 กลุ่มรายวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเอก 
3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเอกเลือก 
4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี/กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 กลุ่มฝึกประสบการวิชาชีพ 
6 กลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระโครงงาน/โครงการ/การเรียนรู้

ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
7 กลุ่มรายวิชาสัมมนา 
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ตำแหน่งที่ 6 หมายถึง ปีท่ีควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 หมายถึง ไม่ระบุปีการศึกษา 
1 หมายถึง ปี 1 ของปริญญาตรี 
2 หมายถึง ปี 2 ของปริญญาตรี 
3 หมายถึง ปี 3 ของปริญญาตรี 
4 หมายถึง ปี 4 ของปริญญาตรี 
5 หมายถึง ปี 5 ของปริญญาตรี 
6 หมายถึง ปี 6 ของปริญญาตรี 
7 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
 

ตำแหน่งที่ 7-8 หมายถึง ลำดับรายวิชาในกลุ่มวิชา 
ชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  15 หน่วยกิต 
   1) บังคับเรียน 5 รายวิชา 

GE-010-001 ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

3(2-2-5) 

GE-010-002 ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

3(2-2-5) 

GE-010-003 ภาษาอังกฤษ 3 
English 3 

3(2-2-5) 

GE-010-004 ภาษาอังกฤษ 4 
English 4 

3(2-2-5) 

GE-010-005 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

   2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
GE-010-006 สุนทรียภาพในภาษาไทย 

Aesthetics in Thai Language 
3(3-0-6) 

GE-010-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารชีวิตประจำวัน 
Chinese for Daily Life Communication 

3(2-2-5) 
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GE-010-008 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
Vietnamese for Communication in Daily Life 

3(2-2-5) 

GE-010-009 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
Laos for Communication in Daily Life 

3(2-2-5) 

GE-010-010 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 Khmer for Communication in Daily Life 

3(2-2-5) 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต 
GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต 

Morality for Living 
3(3-0-6) 

GE-020-002 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 
Aesthetics for Life 

3(2-2-5) 

GE-020-003 การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

3(2-2-5) 

GE-020-004 ภาวะผู้นำและการจัดการ 
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 

GE-020-006 คุณค่าของมนุษย์ 
Human Value  

3(3-0-6) 

GE-020-007 ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
Wisdom for Local Development 

3(3-0-6) 

GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

3(3-0-6) 

GE-020-009   สุขภาพและการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 
Health and Holistic Health Promotion 

3(2-2-5) 

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต 

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก 
World Social Dynamics 

3(3-0-6) 

GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
Law in Daily Life 
 

3(3-0-6) 
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GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา 
Multiculturalism Studies 

3(3-0-6) 

GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา 
ASEAN Community Studies 

3(3-0-6) 

GE-030-005 กาฬสินธุ์ศึกษา 
Kalasin Studies 

3(3-0-6) 

GE-030-006 เพศวิถีศึกษา 
Sexuality Education 

3(2-2-5) 
 

GE-030-007 จริยธรรมแห่งพลเมือง 
Citizenship Ethics 

3(3-0-6) 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

GE-040-001 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(2-2-5) 

GE-040-002 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

   2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 

GE-040-003 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 

3(3-0-6) 

GE-040-004 ทักษะการรู้ดิจิทัล 
Digital Literacy Skills 

3(2-2-5) 

GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
Information Technology for Work  

3(2-2-5) 

GE-040-006 สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและความงาม 
Thai Herb for Health and Beauty 

3(2-2-5) 

GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข 
Science and Technology for Happiness 

3(3-0-6) 

  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต 
GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

Sport and Recreation for Health 
3(2-2-5) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  96 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  2.1 วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต  
   2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  22  หน่วยกิต 

ED-002-101 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู                                                       
Values and Attributes of Teachers 

3(2-2-5) 

ED-002-102 ภาษาอังกฤษสำหรับครู              
English for Teachers 

2(1-2-3) 

ED-002-103 ภาษาไทยสำหรับครู              
Thai for Teachers 

2(1-2-3) 

ED-002-104 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา      
Innovation, Information Technology and Educational  
Communication 

3(2-2-5) 

ED-002-205 จิตวิทยาสำหรับครู          
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

ED-002-206 หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้    
Curriculum and Methodology in Learning Management 

3(2-2-5) 

ED-002-307 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้    
Measurement and Evaluation of Education and Learning 

3 (2-2-5) 

ED-002-308 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน     
Research and Development on Innovations for Developing 
Learners 

3(2-2-5) 

 2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 12  หน่วยกิต 
ED-005-109 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     

Internship 1 
2(150) 

ED-005-210 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     
Internship 2 

2(150) 

ED-005-311 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     
Internship 3 

2(150) 
 

ED-005-412 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                                       
Internship 4 

6(450) 
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 2.2 วิชาเอก 62 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต 
ED-022-101 แคลคูลัส 1  

Calculus 1 
3(3-0-6) 

ED-022-102 แคลคูลัส 2  
Calculus 2 

3(3-0-6) 

ED-022-103 ระบบจำนวน 
Number System  

3(3-0-6) 

ED-022-104 เรขาคณิตเบื้องต้น 
Introduction to Geometry 

3(3-0-6) 

ED-022-201 หลักการทางคณิตศาสตร์  
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) 

ED-022-202 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Probability and Statistics   

3(3-0-6) 

ED-022-203 พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra  

3(3-0-6) 

ED-022-204 การวัดและเรขาคณิตสำหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Measurement and Geometry in Basic Education-based 

3(3-0-6) 

ED-022-301 คณิตศาสตร์วิยุต 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

ED-022-302 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์  
Mathematics Curriculum Development  

3(2-2-5) 

ED-022-303 พีชคณิตเชิงเส้น  
Linear Algebra  

3(3-0-6) 

ED-022-304 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 
English for Mathematics Teachers 

3(2-2-5) 

ED-022-401 วิทยาการคำนวณ 
Computing Science 

3(3-0-6) 

ED-022-402 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น 
Introduction to Theory of Equations  

3(3-0-6) 
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 2.2.2 วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งในหลักสูตรหรือ
เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของคณะ ในสถาบันหรือนอกสถาบันก็ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องสามารถเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ
ความลุ่มลึกในวิชาเอก 
 กลุ่มวิชา 1  นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ED-023-001 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  

Teaching Mathematics at the Elementary Level 
3(2-2-5) 

ED-023-002 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
Teaching Mathematics at the Secondary Level 

3(2-2-5) 

ED-023-003 แนวโน้มการสอนคณิตศาสตร์ 
Trends in Teaching Mathematics 

3(2-2-5) 

ED-023-004 การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
Construction and Utilization of Mathematics  

3(2-2-5) 

ED-023-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
Innovation and Technology in Mathematics Instruction  

3(2-2-5) 

ED-023-006 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 
Research in Mathematics Education  

3(2-2-5) 

ED-027-001 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 
Seminar in Mathematics Education 

2(1-2-3) 

  กลุ่มวิชา 2  วิธีวิทยาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ED-023-007 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Analysis of Content in Mathematics for Basic Education 
3(2-2-5) 

ED-023-008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Innovation and Technology in Mathematics Learning 
Management 

3(2-2-5) 
 

ED-023-009 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
Mathematics Teaching Behaviour 

3(2-2-5) 

ED-023-010 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Mathematical Problem Solving for Mathematics 

3(2-2-5) 

ED-023-011 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
Learning Management Based On STEM Education 
 

3(2-2-5) 
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ED-023-012 กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
Activities of Mathematics 

3(2-2-5) 

ED-027-002 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
Seminar in Mathematics  

2(1-2-3) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต 
     เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรและไม่ซ้ำกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

           รวม 20 หน่วยกิต 

 

 

 

 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา

บังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
GE-010-001 ภาษาอังกฤษ 1  3(2-2-5) 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
GE-040-002 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต  3(3-0-6) 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู (ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ) 

ED-002-103 ภาษาไทยสำหรับคร ู  2(1-2-3) 

ED-002-104 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อสารการศึกษา 

 3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกบังคับ) 

ED-022-101 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
ED-022-103 ระบบจำนวน  3(3-0-6) 
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ปีการศึกษาที ่1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา

บังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
GE-010-002 ภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5) 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
GE-040-004 ทักษะการรู้ดิจิทัล  3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู (ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ) 

ED-002-101 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู  3(2-2-5) 

ED-002-102 ภาษาอังกฤษสำหรับครู  2(1-2-3) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู (การปฏบิัติการ

สอนในสถานศึกษา) 
ED-005-109 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2(150) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกบังคับ) 

ED-022-102 แคลคูลัส 2 
ED-022-101
แคลคูลัส 1 

3(3-0-6) 

ED-022-104 เรขาคณิตเบื้องต้น  3(3-0-6) 

  รวม 19 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาที ่2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา

บังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
GE-010-003 ภาษาอังกฤษ 3 

 
3(2-2-5) 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต 
 

3(3-0-6) 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

GE-030-006 เพศวิถึศึกษา 
 

3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู (ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ) 
ED-002-206 

หลักสูตรและวธิีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

 3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกบังคับ) 

ED-022-201 หลักการทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

ED-022-202 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกเลือก) 

xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 1 
 

3(x-x -x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 



25 

 

 

ปีการศึกษาที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา

บังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
GE-010-004 ภาษาอังกฤษ 4  3(2-2-5) 
GE-010-005 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู (ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ) 
ED-002-205 จิตวิทยาสำหรับคร ู  3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู (การปฏบิัติการ

สอนในสถานศึกษา) 
ED-005-210 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

ED-005-109
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

2(150) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกบังคับ) 

ED-022-203 พีชคณิตนามธรรม  3(3-0-6) 

ED-022-204 
การวัดและเรขาคณิตสำหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3(3-0-6) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกเลือก) 

xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 2  3(x-x -x) 

          รวม 20 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที ่3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาบังคับ

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 

วิชาชีพครู (ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ) 

ED-002-307 
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
และการเรียนรู ้

 3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกบังคับ) 

ED-022-301 คณิตศาสตร์วิยุต  3(3-0-6) 
ED-022-302 การพัฒนาหลกัสูตรคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกเลือก) 

xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 3  3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 4  3(x-x-x) 

หมวดวชิาเลือกเสร ี Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1  3(x-x-x) 

          รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที ่3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาบังคับ

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 

วิชาชีพครู (ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ) 

ED-002-308 
การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

 3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู (การปฏบิัติการ

สอนในสถานศึกษา) 
ED-005-311 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

ED-005-210 
ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
2(150) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกบังคับ) 

ED-022-303 พีชคณิตเชิงเส้น  3(3-0-6) 
ED-022-304 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกเลือก) 

xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 5  3(x-x -x) 

xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 6  3(x-x -x) 

          รวม 17 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาบังคับ

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 

วิชาชีพครู (การปฏบิัติการ
สอนในสถานศึกษา) 

ED-005-412 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
ED-005-311

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3 

6(450) 

  รวม 6 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาที ่4 

ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชา

บังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกบังคับ) 

ED-022-401 วิทยาการคำนวณ  3(3-0-6) 

ED-022-402 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น  3(3-0-6) 
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก (เอกเลือก) 

xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 7  2(x-x-x) 

หมวดวชิาเลือกเสร ี Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  3(x-x-x) 

  รวม 11 หน่วยกิต 
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 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  GE-010-001 ภาษาอังกฤษ 1   3(2-2-5) 
     English 1 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในบริบทที่ทำงาน ได้แก่ 
การพบปะและการทักทาย การขอและการให้ข้อมูลส่วนบุคคล การบรรยายประเภท
สำนักงาน การบรรยายกิจวัตรประจำวัน การบรรยายกิจกรรมในวันปกติ การ
บรรยายตำแหน่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน การพูดคุยทางโทรศัพท์และ
การฝากข้อความ การซื้อขายสินค้าในร้านค้า การนัดหมาย การวางแผนงาน และ
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอบถามข้อมูล 
Listening, speaking, reading and writing skills of English language in the 
context of workplace, including meeting and greeting, asking for and 
giving personal information, describing types of office, describing 
routines, describing a typical day, describing the location of office 
equipment, talking on the phone and leaving messages, buying and 
selling in a store, making appointments, making plans, and writing an 
email to ask for information. 

  GE-010-002  ภาษาอังกฤษ 2   3(2-2-5) 
               English 2 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในบริบทที่ทำงานใน
ระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ การจองห้องพักของโรงแรม การเชิญรับประทานอาหารเย็น 
การพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อน การพูดคุยเกี่ยวกับที่ทำงาน การพูดคุยเกี่ยวกับ
การทำงานและกิจกรรมเวลาว่าง การพูดคุยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการพักผ่อน 
การพูดค ุยเก ี ่ยวก ับช ีว ิตในอนาคต  การกล ่าวลา และการเข ียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยัน ปฏิเสธและตอบขอบคุณ  
Listening, speaking, reading and writing skills of English language in the 
context of workplace at a higher level, including making a hotel 
reservation, inviting for dinner, talking about vacations, talking about 
the workplace, talking about work and leisure time activities, talking 
about travel and leisure, talking about life in the future, saying goodbye, 
and writing an email to confirm, decline, and thank. 
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  GE-010-003  ภาษาอังกฤษ 3   3(2-2-5) 
                English 3 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน ได้แก่ การต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่  
ทำงาน การติดต่อสื่อสารในที่ทำงาน การบรรยายสินค้าและบริการ การโฆษณา 
การนำเสนอข้อมูลของที ่ทำงาน การรับบริการของธนาคาร การพูดคุยเกี ่ยว
การศึกษาและอาชีพในอนาคต การจัดการกับข้อร้องเรียน การเข้าสังคม และการ
จัดประชุม และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาทางการและไม่ทางการ 
Use of English for communication in the workplace, including 
welcoming visitors, communicating in a workplace, describing products 
and services, advertising, presenting workplace information, receiving 
banking services, talking about studies and future careers, dealing with 
complaints, socializing, organizing a meeting, and writing an email with 
formal and informal language. 

  GE-010-004  ภาษาอังกฤษ 4   3(2-2-5) 
                English 4 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ การพูดคุย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลา การพูดคุยเกี่ยวกับการให้บริการ การอภิปราย
เกี่ยวกับการตลาด การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการทำงาน การอภิปรายเกี่ยวกับสื่อ
เพื่อการสื่อสาร การดำเนินการประชุมและการจดบันทึกการประชุม การอภิปราย
เกี่ยวกับการนำเสนอที่ดี การอภิปรายเกี่ยวกับงานแต่ละประเภท การอภิปราย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การหางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเขียนประวัติ
ส่วนตัว  
Use of English for communication in the workplace at a higher level, 
including talking about time management, talking about providing 
services, discussing marketing, talking about problems in the workplace, 
discussing communication media, conducting a meeting and writing the 
minutes of a meeting, describing a good presentation, discussing 
different types of work, discussing the environment, finding a job, 
writing a cover letter, and writing a résumé. 
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  GE-010-005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
     Thai for Communication 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียน  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการศึกษาทุกๆศาสตร์ เพ่ือการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวันและสื่อสารในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
Thai skill usage in speaking, listening, reading, and writing; as a critical 
tool for effective study in every science, effective communication in 
various daily life situation and in occupation. 

  GE-010-006 สุนทรียภาพในภาษาไทย 3(3-0-6) 
     Aesthetics in Thai Language 

ความหมายและความสำคัญของสุนทรียภาพทางภาษา กลวิธีการสร้างสรรค์และ
สื ่อสารภาษาที ่มีส ุนทรียภาพในคำและสุนทรียภาพในรูปแบบ งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง 
Meaning and importance of language aesthetics, strategy of creation 
and communication with words and format aesthetics, creative writing 
both in prose and poetry. 

  GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจำวัน  3(2-2-5) 
     Chinese for Daily Life Communication 

ระบบสัทอักษรจีน ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน ไวยากรณ์จีน 
คำศัพท์ และรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับคนทักทาย ครอบครัวของฉัน การซื้อ
ของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมชื่นชอบ ฝึกการใช้ภาษาจีน 

 Chinese phonetic system, relationship between Chinese phonetics and   
 alphabet; Chinese grammar, vocabulary and sentence format related to  
 greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 
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  GE-010-008  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5)
     Vietnamese for Communication in Daily Life 

ระบบสัทอักษรเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรกับตัวอักษรเวียดนาม 
ไวยากรณ์เวียดนาม  คำศัพท์  และรูปแบบประโยคที่เกี ่ยวข้องกับการทักทาย 
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมที่ชื่นชอบ 
Vietnamese phonetic system, relationship between Vietnamese 
phonetics and alphabet and Vietnamese grammar, vocabulary and 
sentence format related to greeting, my family, shopping, time telling, 
working and favorite activity. 

  GE-010-009  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
     Laos for Communication in Daily Life 

ระบบสัทอักษรลาว ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรลาวกับตัวอักษรลาวไวยากรณ์
ลาว  คำศัพท์  และรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย ครอบครัวของฉัน 
การซื้อของ  การบอกเวลา การทำงาน  และกิจกรรมที่ชื่นชอบ 
Laos phonetic system, relationship between Laos phonetics and 
alphabet, Laos grammar vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 

  GE-010-010  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
     Khmer for Communication in Daily Life 

ระบบสัทอักษรเขมร ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรเขมรกับตัวอักษรเขมร
ไวยากรณ์เขมร  คำศัพท์  และรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย ครอบครัว
ของฉัน การซื้อของ  การบอกเวลา การทำงาน  และกิจกรรมที่ชื่นชอบ 
Khmer phonetic system, relationship between Khmer phonetics and 
alphabet, Khmer grammar vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 
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 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต 3(3-0-6) 
     Morality for Living 

ความหมายและบอกชนิดของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญา ศาสนา ทั้งตะวันออก
และตะวันตก ปรัชญา ความจริงของชีวิต โดยเน้นจริยธรรมตามแนวศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ฯลฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณค่าโดยเน้นการ
พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน  
Meaning and origin of morality in philosophy and religious point of view 
both Eastern and Western philosophy; truth of life focusing on morality 
according to Buddhism, Christianity, Islam, Brahmanism-Hinduism etc; 
life quality improvement with valuing focusing on self, people and work 
improvement. 

  GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
     Aesthetics for Life 

คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ เพื่อให้เกิดจิตใจที่ดีงาม 
จากการสัมผัสและการรับรู้ศาสตร์แต่ละแขนง ซึ่งนำมาด้วยความชื่นชมคุณค่า
สุนทรียภาพ 
Aesthetic values in music, classical dance and arts for building virtuous 
mind through feeling and perception of each discipline resulting in an 
appreciation of aesthetic value. 

  GE-020-003 การรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
     Information Literacy 

แนวคิดและความสำคัญของการรู้สารสนเทศกับการศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้น
สารสนเทศการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
Concept and importance of information literacy with education, 
process development of information literacy skill, selecting source of 
information, information searching, evaluation of information value, 
information analysis and synthesis, information composition and 
presentation in various format. 
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  GE-020-004 ภาวะผู้นำและการจัดการ 3(3-0-6) 
     Leadership and Management 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นำ การ
สร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดตนเอง 
การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการ 
Concept and theory of leadership, personality, characteristic and role 
of a leader, team building and working, management principle and 
theory, self- management, crisis management, change management, 
conflict management, strategic management, guide- line for leadership 
development and management. 

  GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
     Human Behavior and Self-Development 

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุและปัจจัยแห่งพฤติกรรม 
แนวคิดในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ศิลปะในการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
Meaning, concept and theory of human behavior; cause and factor of 
behavior, concept of self-development for happy working with others, 
arts of human relation building, communication and happily social co-
existence. 

  GE-020-006 คุณค่าของมนุษย์ 3(3-0-6) 
     Human Value 

ความหมายชองชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์ แนวความคิด ความเชื่อ และความมี
เหตุผลของมนุษย์ คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต เอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
และมารยาทไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
Meaning of life and human development concept; belief, and human 
reasoning, moral, ethics of living, Thai culture and manner identity, local 
wisdom and sufficiency economy for happy living. 
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  GE-020-007 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
     Wisdom for Local Development 

แนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทาง
สังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
Concept and basic knowledge of wisdom, local wisdom and living, local 
wisdom and community development, local wisdom and impact of 
society and globalization, development of local wisdom for 
internationalization. 

  GE-020-008  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
     Personality Development 

ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ การรับรู้เกี่ยวกับตน
และการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สุขภาพจิตและการ
ปรับตัว และความงดงามแห่งบุคลิกภาพ  
Meaning, concept, and theory of personality, factor influencing 
personality, technique of personality improvement and guide- line for 
leadership development, self- perception and self- development for 
happy working with others, mental health and improvement, and 
beauty of personality. 

   GE-020-009  สุขภาพและการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม   3(2-2-5) 
     Health and Holistic Health Promotion 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ การ
สร้างสุขภาพแบบองค์รวม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ การ
สร้างสุขภาพวิถีพุทธ การส่งเสริมสุขภาพจิตโดยสมาธิ 
Meaning and concept of health, mechanism of body system, holistic 
health promotion, exercise for health, healthy Food, health promotion 
Buddhist way, meditation for mental health promotion. 
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

  GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6) 
World Social Dynamics 
วิวัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และระบอบการเมืองการ
ปกครองของโลก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที ่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและ   
สังคมโลก การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
Evolution of society, culture, economic system, and politics in the 
world, changing situation affecting Thai and world society, and 
adjustment of one-self in the changing of the world. 

  GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
Law in Daily Life 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ทรัพย์ 
ครอบครัวและมรดก เอกเทศสัญญาชีวิตประจำวัน พินัยกรรม กระบวนการยุติธรรม
เบื้องต้น หลักกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชน 
Basic knowledge about general law, legal principle of person property, 
thing, family, and legacy; contract in daily life, basic justice procedure, 
criminal principle, criminal justice procedure, human right. 

  GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
Multiculturalism Studies 
ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรม
ภาคเหนือและวัฒนธรรมภาคใต้ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ 
Meaning and importance of culture, cultural diversity, Eastern and 
Western culture, Thai culture, Isan culture, northern and southern 
culture, analysis of change in society and globalization affecting culture 
and human way of life. 
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  GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
ASEAN Community Studies 
แนวคิดและหลักการของประชาคมเอาเซียน เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของอาเซียน 
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก ข้อดีและข้อด้อยของการร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน การปรับตัวของไทย
เพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกของอาเซียน 
Concept and principle of ASEAN member, goal and strategy of ASEAN; 
politics, governance, economy, society, education, and culture of 
ASEAN countries, advantage and disadvantage of being as ASEAN 
member, Thailand adaptation for being as ASEAN countries. 

  GE-030-005 กาฬสินธุ์ศึกษา 3(3-0-6) 
Kalasin Studies 
ประวัติความเป็นมาของกาฬสินธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ รายได้ และเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ บทบาทมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
History and background of Kalasin; tradition culture, income and 
economy, local wisdom, tourism attractive site and historical place, 
problem and solution of Kalasin economy, Kalasin University’s role for 
local development. 

  GE-030-006 เพศวิถีศึกษา 3(2-2-5) 
Sexuality Education 
แนวคิดและความสำคัญของเพศวิถ ี อนามัยเจริญพันธุ ์ พัฒนาการทางเพศ 
สุขอนามัยของวัยเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยอายุ ค่านิยมและความ
หลากหลายทางเพศ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สถานภาพและสถาบันครอบครัว 
ทักษะการต่อรองและการสื่อสารตามเพศ พฤติกรรมเสี่ยงตามเพศ การป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพที่เป็นมิตร อิทธิพลของสื่อ 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเพศวิถี 
Concept and importance of sexuality, reproductive sanitation, sex 
development, health of reproductive age and health caring at different 
age, value and sexual diversity, interpersonal relation, status and family 
institution, skill in sexual negotiation and communication, sexual risk 
behavior, prevention of sexual transmitted disease, friendly health care 
service access, influence of media, society and culture on sexuality. 
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  GE-030-007  จริยธรรมแห่งพลเมือง 3(3-0-6) 
Citizenship Ethics 
ความหมาย ความสำคัญของจริยธรรมแห่งพลเมือง สิทธิหน้าที่ของพลเมือง และ
สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์  สาเหตุ ประเภท สถานการณ์การทุจริต การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ สิทธิชุมชนกับการดูแลประโยชน์ส่วนรวม 
ความกตัญญูต่อแผ่นดิน 
Meaning and importance of ethics of citizen, right and duty of citizen 
and human right; cause, type, and corruption situation and anti-
corruption; public consciousness, community right and public interest 
protection and gratitude towards country. 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

  1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
  GE-040-001 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
     Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิด การคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิจารญาณ การคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ 
การใช้เหตุผล การประยุกต์การคิดและการตัดสินใจที่สมเหตุผลในการแก้ปัญหาการ
ดำรงชีวิตประจำวัน 
Principle and thinking process; high order thinking:  analytic, synthetic, 
critical, creative etc; scientific problem- solving, reasoning usage, 
application of reasonable thinking and decision making for solving daily 
living problem. 
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  GE-040-002 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
     Mathematics for Life 

หลักการและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ตรรกศาสตร์  การให้เหตุผล  การ
แปลความหมายทางคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบหน่วยวัด  อัตราการเปลี่ยนแปลง
สกุลเงิน  ดอกเบี้ย  ภาษี  การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
Principle and thinking process by  mathematical process, logic, 
rationalization, mathematical interpretation, comparison of 
measurement unit, exchange rate of currency, interest, tax, 
application of mathematics and statistics for decision making and 
daily life problem solving. 

  2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  GE-040-003 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
     Life and Environment 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจำวัน 
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
และการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
Basic knowledge about environment, ecological system and biological 
diversity, environmental issues and environmental pollution, chemicals 
in daily life, alternative energy and energy conservation, human and 
natural resource, conservation and management of environment and 
natural resource for sustainable usage, laws and policy related to 
environment. 
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  GE-040-004 ทักษะการรู้ดิจิทัล 3(2-2-5) 
     Digital Literacy Skills 

แนวคิดและความสำคัญของการรู้ดิจิทัล หรือ Digital literacy กระบวนการพัฒนา
ทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ ตระหนักรู้
ถ ึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื ่อสาร 
ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ได้แก่ การใช้ (Use) การเข้าใจ (Understand) การ
สร้าง (create) และการเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Concept and important of Digital literacy, Development of skills in 
media usage, various computer equipment utilization, inquiries, 
analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness 
and individual responsibility to the society in communication behaviors, 
Digital literacy skills is cover 4  dimension include use, understand, 
create, and access in digital technology. 

  GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) 
     Information Technology for Work 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต และการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ การใช้ระบบโปรแกรม การใช้
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดทำเอกสาร การทำตารางคำนวณ การนำเสนอและ
การจัดฐานข้อมูล การใช้งานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบ
โครงร่างคอมพิวเตอร์ การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 
Information technology system, impact of information technology on 
human life and living, hardware component, program system usage, 
application program usage for making document, calculation table, 
data presentation and database management, usage of computer 
network, data exchange on computer network system, respect for 
intellectual property and copyright. 
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  GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 
     Thai Herb for Health and Beauty 

ความหมายและความสำคัญของสมุนไพรไทย ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร หลัก
เบื้องต้นในการใช้สมุนไพร สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ สมุนไพรเพื่อความงาม 
เครื่องสำอางจากสมุนไพร สมุนไพรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Meaning and importance of Thai herb, part of medicinal plant, 
fundamental of herbal usage, herb and health care, herb for beauty, 
herbal cosmetic, Thai herb in ASEAN. 

  GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข 3(3-0-6) 
     Science and Technology for Happiness 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารประยุ กต์ 
ความก้าวหน้าและผลกระทบของเทคโนโลยี คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี และการสร้างความสุขจากการใช้เทคโนโลยี 
Science and technology, information technology and applied 
communication, advancement and impact of technology, morality and 
ethics in using technology and making happiness from technology 
usage. 

 1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 
  GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

Sport and Recreation for Health 
พัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย ฝึกทักษะการออกกำลังกาย และเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง รู้
หลักโภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ การเรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่
ดี ในการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งร่างกาย จิตใจ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต              
Knowledge and exercise skill development, physical fitness 
strengthening, exercise skill practicing and appropriate sport activity 
selection, nutrition for people at various ages, recreation activity 
organization for making use of time, learning to live and cooperate with 
others, leadership and fellowship practicing for living in society with 
physical and mental happiness for developing quality of life. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
   2.1 วิชาชีพครู   
  2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   

    ED-002-101 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู                                        
Values and Attributes of Teachers 

3(2-2-5) 

 ปรัชญาการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม การแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรม ความเข้า ใจเกี ่ยวกับการเป็น
พลเมืองเข้มแข็ง ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมทางสังคม การเคารพ
กฎหมาย ความเป็นประชาธิปไตย การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ค่านิยม ความ
เป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความหลายหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้เรียน การใช้นวัตกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรม ความรอบรู ้และเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลก 
Education philosophy, morality and ethics for teachers; promoting 
morality and ethics; ethical reasoning; ethical problem solving; 
understanding about strong citizens; responsibility; justice; social equality; 
respect for laws; being a democrat; promotion of being a democrat; being 
a teacher; professional code of ethics for teachers; interpersonal 
differences; cultural diversity of learners; using innovations for engaging 
and enhancing learning; promoting students' creativity; innovation 
development; literacy in social and world changes. 

    ED-002-102 ภาษาอังกฤษสำหรับครู           
English for Teachers 

  2(1-2-3) 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ครู ทั้งภาษาพูดและ
ภาษากาย ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูล และการ
พูดในที่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ  
Using English for communication to carry out teacher’ s duties through 
both spoken and body languages, including using English for learning 
management, conducting a presentation of information, and public 
speaking for various occasions. 
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    ED-002-103 ภาษาไทยสำหรับครู           
Thai Language for Teachers 

  2(1-2-3) 

 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ครู ทั้งภาษาพูดและภาษา
กาย ได้แก่ การใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูล และการพูดในที่
ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ  
Using Thai for communication to carry out teacher’ s duties through both 
spoken and body languages, including using Thai for learning management, 
presentation of information, and public speaking for various occasions. 

    ED-002-104 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา 
Innovation, Information Technology and Educational 
Communication  

 3(2-2-5) 

 แนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การ
วิเคราะห์ ส ังเคราะห์ และประเมินความร ู ้ด ้านเทคโนโลยีและสื ่อสารการศ ึกษา 
ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันดิจิทัล และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้และ
ประเมินผลการเรียนรู้  
Concepts, principles, development, theories and methods of educational 
technology and communication; analysis, synthesis and assessment in 
educational technology and communication; abilities to follow up the 
advancement of educational technology and communication; media literacy; 
digital literacy and its application in learner development; using technology for 
designing and managing of learning; production and use of technology for 
learning development and learning evaluation. 
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    ED-002-205   จิตวิทยาสำหรับครู         
Psychology for Teachers 

 3(2-2-5) 

 มนุษย์และธรรมชาติการเรียนรู้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
การปรึกษา การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ความแตกต่างระหว่างบคุคล 
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  การจัดการทางอารมณ์ การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ความเสมอภาคทางการศึกษา ระบบการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน การประยุกต์ใช้จิตวิทยาการจัดการชั้นเรียนและผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
Humans and nature of learning; concepts and theories about fundamental 
psychology, developmental psychology, educational psychology, 
psychology    of learning, psychological guidance and counseling; analysis 
and development of leaners based on potentials; interpersonal 
differences; learners with learning disabilities; emotional management; 
inclusive education; educational equality; system of helping, resolving, 
promoting, and developing of learners; application of psychology in 
classroom management and learners’ self-esteem. 
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    ED-002-206   หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้            
Curriculum and Methodology in Learning Management 

 3(2-2-5) 

 ความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน หลักสูตรระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ 
และการประเมินผลหลักสูตร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น การบูรณาการการสอน  (TPACK) การสอนแบบ STEM  ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) การนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื ้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก 
Meaning and importance of curriculums; educational management based 
on Thai curriculums from the past to the present; curriculums of various 
levels; analysis of elements in a basic education core curriculum; 
development process of institution curriculum; implemention and 
evaluation of curriculums; principles, concepts and theories of child-
centered learning management; integration of knowledge and pedagogy 
into planning and learning management for learner development, such 
as instructional integration with technological pedagogical content 
knowledge (TPACK), STEM instruction, professional learning community 
(PLC); application of the sufficiency economy philosophy in learner 
development;  knowledge perta in ing  to subject ive curr iculum 
development; designing subject matters and instructional activities; 
classroom management; practice of writing a lesson plan of the subject 
corresponding to the field of study. 
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    ED-002-307   การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
Measurement and Evaluation of Education and learning  

 3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิค วิธีการและแนวทาง ในการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ 
การออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ ผู้ประเมินและผู้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การนำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดทำแผนงานและโครงการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
Concepts, theories, principles, techniques, methods and approaches in 
measurement and evaluation of learning; design of instruments for 
measurement and evaluation; new approaches in measurement and 
evaluation of learning; assessors and participants in measurement and 
evaluation of learning; application of measurement and evaluation results 
in instructional development and student development; concepts, 
principles and elements of quality assurance in education; systems of 
internal and external quality assurance in education; related laws; 
standard criteria and indicators for education quality; assessment of 
education quality; utilizing results of quality assurance in education for 
improving the educational management; formulating a plan and a project 
for developing learners’  learning and for upgrading the quality of 
institutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 

    ED-002-308   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน   
Research and Development on Innovations  
for Developing Learners 

 3(2-2-5) 

 ความหมาย ความมุ่งหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และการออกแบบ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนการฝึกปฏิบัติการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
Meanings, purposes, concepts, theories, principles, processes and design 
of research for developing learners; classroom action research; 
innovation development for developing learners, practice of research 
and development on innovations for developing learners. 
 

  2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
    ED-005-109 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Internship 1 
 2(150) 

 แนวคิดทฤษฎี องค์ความรู้เกี ่ยวกับวิชาชีพครู งานครู และอุดมการณ์ความเป็นครู 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ศึกษาสังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร อาคารสถานที่
ในโรงเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์ความรู้จากสภาพการณ์จริงจากการศึกษา 
สังเกตเชื ่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีแล้วสังเคราะห์ เขียนสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
Concepts, theories, and body of knowledge pertaining to teaching 
profession, teachers’  tasks, and ideology of being a teacher; practical 
training in an institution; study and observation of students, teachers, 
administrators, personnel, and buildings and grounds in schools, as well 
as provision of feedback; analysis of knowledge gained from studying and 
observing authentic circumstances linking with concepts and theories; 
synthesizing, summarizing and writing a report on results of practical 
training.  
 
 
 
 
 



46 

 

 

    ED-005-210 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Internship 2 
รายวิชาบังคับก่อน : ED-005-109 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Prerequisite : ED-005-109 Internship 1 

 2(150) 

 การปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจำชั้น งานให้ความรู้และ
อบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน พัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภายใต้การ
แนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี ้ยง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทำ
โครงการ วิเคราะห์และช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
Practical training as an assistant to a teacher in an institution to help 
classroom teachers in their tasks, including educating and training, 
teaching, developing materials, and measuring and evaluating under 
supervision of lecturers as supervisors and teachers as mentors; tasks of 
student development; conducting a project work; analyzing and helping 
individual learners. 

    ED-005-311 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
Internship 3 

 2(150) 

 รายวิชาบังคับก่อน : ED-005-210  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Prerequisite : ED-005-210  Internship 2 
การปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 2 ระดับชั้น การพัฒนาหลักสูตร วางแผน ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
จัดการและสังเคราะห์ข้อมูลความรู ้ เขียนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานของตนเอง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงาน 
Practical training by teaching at least two class levels, developing a 
curriculum, planning, designing a learning activity; building a learning 
atmosphere and managing a classroom; using an instructional material and 
technology; measurement and evaluation; manipulating and synthesizing 
data; writing about experiences of practical training, exchanging them, and 
writing a report. 
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    ED-005-412 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  
Internship 4 

 6(450) 

 รายวิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับก่อน:  ED-005-311  การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3  
Prerequisite : ED-005-311  Internship 3 
 การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและออกแบบวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้หรือ
แก้ปัญหาผู้เรียน วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำโครงงาน โครงการวิชาการ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เขียนรายงานการถอดบทเรียน 
Practical training to carry out teachers’ duties in an institution by 
developing a curriculum and designing a lesson plan, managing learning 
for developing students’ cognitive skills, and being an innovator applying 
digital technologies and creating innovations for developing the learning 
management or solving learners’ problems; conducting research for 
developing learners; creative cooperation with others and learning 
exchange; conducting a project work and an academic project; extracting 
lessons, exchanging, and writing a report of the learned lessons. 
 

   2.2 วิชาเอก          
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ  

    ED-022-101 แคลคูลัส 1 
Calculus 1 

3(3-0-6) 

 ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน รูปแบบ
ยังไม่กำหนด กฎโลปิตาล และการอินทิเกรตเบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
Limits and continuity of functions, finding and application derivative, 
Extrema of Functions, limits of Indeterminate form, L' hospital, and 
introduction to integration, for applied in learning management at the 
basic education-based. 
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ED-022-102 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : ED-022-101 แคลคูลัส 1 
Prerequisite : ED-022-101 Calculus 1 
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุพันธ์ย่อย ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง กฎลูกโซ่ ฟังก์ชันโดยปริยาย เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
Integration techniques, improper Integral, partial derivative, multiple 
variable functions, Limits and continuity, high order partial derivative, 
application of the Chain Rule, Implicit differentiation, for applied in 
learning management at the basic education-based. 

ED-022-103 ระบบจำนวน 
Number System 

3(3-0-6) 

 โครงสร้างระบบจำนวน จำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม สมบัติต่างๆของจำนวนเต็ม
จำนวนตรรกยะ จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน เพื ่อประยุกต์ ใช้ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
Structure of number system, natural number, integer, properties of integer, 
rational number, real number, complex number for applied in 
mathematics problem solving and problems in real life that are consistent 
with basic education - based curriculum. 

ED-022-104 เรขาคณิตเบื้องต้น 
Introduction to Geometry  

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด 
เรขาคณิตการแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
Study about the axiom system, Euclidean geometry, development of 
Euclidean geometry, conversion geometry, discovery of non-Euclidean 
geometry, for applied in learning management at the basic education-
based. 
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ED-022-201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ เซต
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (เน้นวิธีการพิสูจน์)  
Nature and structure of mathematics, real number, logic, proof, set, 
relations and functions (emphasis on methods of proof). 

ED-022-202 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Probability and Statistics   

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง และการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม และการประมาณค่า เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
Study basic knowledge about statistics, simple data analysis, probability, 
probability distribution of random variables, discrete and continuous 
probability distribution and random sample distribution and estimation, 
for applied in learning management at the basic education-based. 

ED-022-203 พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) 

 กรุป กรุปย่อย กรุปวัฎจักร การเรียงสับเปลี่ยน สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน อัตสัณฐาน 
กรุปย่อยปกติ ทฤษฎีบทเคย์เลย์ กรุปผลหาร ริง อินทิกรัลโดเมน ฟิลด์  
Groups, sub-groups, cycric groups, permutation, homomorphism, 
isomorphism, automorphism, normal sub-groups, Cayley's theorem, 
quotient groups, rings, integral domains, fields. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 

ED-022-204 การวัดและเรขาคณิตสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
Measurement and Geometry in Basic Education-based 

3(3-0-6) 

 มาตรฐานการเรียนรู้ เรื่องการวัด ความเป็นมาของการวัดในวิชาคณิตศาสตร์ ประเภท
ของการวัดในคณิตศาสตร์ การวัดความยาว น้ำหนัก พื้นที่ และปริมาตร การสอนการ
วัดในวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
เรื่องเรขาคณิต ซึ่งสาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
บรรลุมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
Measurement standards, introduction on measurement in mathematics, 
types of measurements, measurement of length, weight, area and volume, 
teaching of measurement in mathematics, contents, learning processes, 
and methods of teaching of Geometry consistent to basic education-based 
curriculum between Basic Education levels. 

ED-022-301 คณิตศาสตร์วิยุต 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6)) 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม 
หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และทฤษฎี
กราฟเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Basic counting principles, permutation, grouping, the binomial theorem, 
inclusion-exclusion principle, Pigeonhole principle, recurrence relations, 
and introduction to graph theory for applied in learning management at 
the basic education-based. 
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ED-022-302 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์  
Mathematics Curriculum Development 

3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์และกระบวนการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ปรัชญาของคณิตศาสตร์ ธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
หลักการสำคัญท่ีใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์   การนำหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตร และปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่น 
Analysis of the development of mathematics curriculum, and processes of 
instruction in mathematics; philosophy of mathematics, nature and 
structures of mathematics; main principles used for guidline for 
development of mathematics curriculum; implementation, curriculum 
evaluation, and practices of mathematics curriculum development 
relevant to local needs and necessities. 

ED-022-303 พีชคณิตเชิงเส้น  
Linear Algebra 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวกำหนด ระบบสมการเชิงเส้น การดำเนินการขั้นมูลฐาน 
ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Matrix, determination, system of linear equation, elementary operations, 
vector space, supspace, basis, linear transformation, eigenvalue and 
eigenvecter for applied in learning management in the basic education-
based. 

ED-022-304 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 
English for Mathematics Teachers 

3(2-2-5) 

 สืบค้น รวบรวม นำเสนอคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหา
หรือบทความทางคณิตศาสตร์ เพ่ือนำไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Search, collection, presenting mathematical vocabulary, Practicing to 
reading and translation, mathematical content and article academic, For 
applied in learning management in the basic education-based. 
 
 



52 

 

 

ED-022-401 วิทยาการคำนวณ 
Computing Science 

3(3-0-6) 

 ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการแก้ปัญหา
โดยใช้ขั ้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า  
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต้น 
Technical analysis, solving problem methods, skill practicing using problem 
solving steps, presenting steps to solving problems by using writing, telling, 
drawing or symbols, Design and programming by using software or 
introduction to technology instrument. 

ED-022-402 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น 
Introduction to Theory of Equations 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี ่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ 
สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการกำลังสอง สมการ
กำลังสาม สมการกำลังสี ่ รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Single variable polynomial, Horner’s Method, Taylor's formula, Polynomial 
equation, The relationship between roots and coefficients, Quadratic 
equations, Cubic equations, Quartic Equation, rational number roots, 
Descartes's law, roots approximates, For applied in learning management 
in the basic education-based. 
 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งในหลักสูตรหรือเลือก
รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของคณะ ในสถาบันหรือนอกสถาบันก็ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องสามารถเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความลุ่มลึกใน
วิชาเอก 
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   กลุ่มวิชา 1  นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ED-023-001 การสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา  

Teaching Mathematics at the Elementary level 
3(2-2-5) 

 จุดมุ่งหมายการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ขอบข่ายเนื้อหาวิชา หลักการ
และวิธีสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา การออกแบบและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา การใช้สื ่อการเร ียนรู ้การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอน ปัญหาต่างๆ ใน
การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาในปัจจุบัน 
The purpose of teaching mathematics at the primary level, content scope, 
principles and methods of teaching mathematics at the primary level, 
design and organizing mathematics learning experiences at the elementary 
level, use of learning materials, measurement of learning assessment and 
evaluation, Improvement and development of teaching and learning of 
various problems in teaching mathematics at the current primary level. 

ED-023-002 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
Teaching Mathematics at the Secondary level 

3(2-2-5) 

 จุดมุ่งหมายการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ขอบข่ายเนื้อหาวิชา หลักการ
และวิธีสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การออกแบบและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอน ปัญหาต่างๆ ในการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบัน 
The purpose of teaching mathematics at the secondary level, content 
scope, principles and methods of teaching mathematics at the secondary 
level, design and organizing mathematics learning experiences at the 
secondary level, use of learning materials, measurement of learning 
assessment and evaluation, Improvement and development of teaching 
and learning of various problems in teaching mathematics at the current 
secondary level. 
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ED-023-003 แนวโน้มการสอนคณิตศาสตร์ 
Trends in Teaching Mathematics 

3(2-2-5) 

 การศึกษาแนวโน้มทางเทคนิคและวิธีสอนที่นำมาใช้กันในปัจจุบันทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  
Study of technical trends and teaching methods that are currently used in 
both primary and secondary levels, mathematical activities, application of 
mathematical knowledge for innovative design, learning management, 
practice learning management. 

ED-023-004 การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
Construction and Utilization of Mathematics 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและความสำคัญของสื ่อการเรียนการสอน การสร้างสื ่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ การเลือกสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
Concepts and significance of instructional media, creating mathematics 
teaching media, selection of instructional media and educational 
technology used in teaching mathematics effectively. 
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ED-023-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
Innovation and Technology in Mathematics Instruction 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารทาง
การศึกษาเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น
ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารทางการศึกษา แหล่งความรู้จากฐานข้อมูลทางการศึกษา โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ การออกแบบ การสร้างและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
Concepts and theories about innovation Educational technology and 
educational communication for mathematics teaching, Information 
technology and information searching, analysis of problems arising from 
using innovation, information technology and educational communication, 
knowledge sources from educational databases Mathematical program, 
design, creation and application of innovation and information technology 
in mathematics teaching, assessment and improvement of innovation and 
technology in mathematics teaching. 
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ED-023-006 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ 
Research in Mathematics Education 

3(2-2-5) 

 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ เกณฑ์ในการวิเคราะห์งานวิจัยโดยทั่วไป การศึกษางานวิจัยทางการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ การใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีในการสืบค้นและการศึกษา
ฐานข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการวิจารณ์รายงานการวิจัย 
สภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ การใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
Educational research and classroom action research, research design, data 
collection, data analysis and presentation of research studies in 
mathematics, basis of research analysis in general, study of research in 
mathematics teaching, using language skills and technology in searching 
and studying research databases, analysis of synthesis and criticism of 
research reports, conditions and trends in research in mathematics 
education, the use of research processes in curriculum development and 
learning management, writing research projects on mathematics teaching. 

ED-027-001 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 
Seminar in Mathematics Education 

2(1-2-3) 

 การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นหาและทบทวนวรรณกรรม การนำเสนอและร่วมอภิปราย
ในหัวข้อเรื่องทางคณิตศาสตรศึกษาท่ีอยู่ในความสนใจ 
Topic selection, search and review of literature, presentation and 
discussion in the topic of mathematical education that is in the interest. 
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 กลุ่มวิชา 2  วิธีวิทยาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์   
ED-023-007 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Analysis of Content in Mathematics for Basic Eduction  
3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์เนื ้อหาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เน้นแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์และการนำเข้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ประกอบ 
Analysis of mathematics contents at basic education level focusing on 
mathematics concepts and organizing them into mathematics content, 
including uses of media. 

ED-023-008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Innovation and Technology in Mathematics Learning 
Management 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทาง
การศึกษา สำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา แหล่งความรู้จาก
ฐานข้อมูลทางการศึกษา โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การออกแบบ การสร้าง
และการประยุกต์ใช ้นว ัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเร ียนการสอน
คณิตศาสตร์ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Concepts, theories, laws concerning media, technology innovation and 
educational communication For managing mathematics learning Creating 
and developing mathematics learning media Selection and use of 
educational technology media for mathematics learning management 
Information Technology and Educational Communication Knowledge 
sources from educational databases Mathematical program, design, 
creation and application of innovation and information technology in 
mathematics teaching Assessment and improvement of innovation and 
technology in mathematics learning management. 
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ED-023-009 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
Mathematics Teaching Behaviour 

3(2-2-5) 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หลักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคนิคการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รูปแบบจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เน้นการฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 
Curriculum textbooks, teacher’ s manual and curriculum document, 
content clusters of mathematics learning, techniques of learning activity 
organization focusing on learner-centered learning; model of mathematics 
teaching; learning management production and usage of media for 
instruction; management and evaluation of mathematics learning based 
on measurement and evaluation regulation; design of units of learning 
organization; making of learning plans and try-out of learning mathematics 
contents at basic education level. 

ED-023-010 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Mathematical Problem Solving for Mathematics 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการ
และยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การ
สอนการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาและ
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Meaning, significance, types of mathematical problems Solving problems 
and setting up mathematical problems Mathematical misconceptions 
Process steps and strategies for solving mathematical problems 
Techniques for setting mathematical problems Teaching problem solving 
and mathematical problems Evaluation of problem solving and 
mathematical problems Practice in learning management by emphasizing 
the process of solving mathematical problems at the level of basic 
education. 
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ED-023-011 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิสะเต็มศึกษา 
Learning Management Based On STEM Education 

3(2-2-5) 

 แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา การวิเคราะห์การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวคิดสะเต็ม  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สะ
เต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) สำหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การแก้ปัญหาและการหา
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่ 
Concepts, principles, methodology, about STEM education.  Analysis of 
learning management according to the concept of STEM education. 
Content analysis based on the concept of full. Designing learning activities 
based on the concept of full education.  Mathematics teaching practice 
The teaching and learning roles of teachers and learners are based on the 
concept of learning. 

ED-023-012 กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
Activities of Mathematics 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิด  หลักการ และแนวโน้มในการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นการ
ฝึกปฏิบัต ิออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์ เช ่น ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ หรือแนวทางอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งออกแบบการวัด
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมด้าน
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Study concepts, principles and trends in mathematical activities by 
focusing on the practice of designing mathematical activities such as math 
camps Mathematics project or other guidelines that promote student 
development along with the design, measurement and evaluation of 
mathematical activities Along with developing innovations in 
mathematical activities at the basic education level. 
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ED-027-002 สัมมนาทางคณิตศาสตร์  
Seminar in Mathematics 

2(1-2-3) 

 วิเคราะห์ประเด็น และสาระที่เป็นปัจจุบันทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา โดย
ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับคณิตศาสตรศึกษา คณิต
ศาสตรศึกษาในนานาชาติ 
Current topics and issues in mathematics education covering there  areas 
: theory of mathematics education, curriculum development, 
mathematical  problem solving, research  in mathematics education,  
and mathematics classroom research; international mathematics  
education. 
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 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
3460700597xxx อาจารย ์ นางสาวปนัดดา 

สังข์ศรีแก้ว 

ค.ด.  
ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2549 

16 16 16 16 

1460900035xxx อาจารย ์ นางสาวปวีณา 
ขันธ์ศิลา 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2560 
2554 
2552 

16 16 16 16 

1301900005xxx อาจารย ์ นางสาวสมใจ   
ภูครองทุ่ง 

ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 

1440300024xxx อาจารย ์ นายสุวรรณวัฒน ์
เทียนยุทธกุล 

ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 

1461200051xxx อาจารย ์ นางสาววรรณธิดา   
ยลวิลาศ 

วท.ม. 
ป.บัณฑิต 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
หลักสูตรและการสอน 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ขอนแก่น 

2554 
2553 
2551 

16 16 16 16 

หมายเหตุ : อักษรย่อ  ม.  หมายถึง   มหาวิทยาลัย 
              คุณวุฒิให้เรียงจากคุณวุฒิสงูสุด 
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  3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
3460700597xxx อาจารย ์ นางสาวปนัดดา 

สังข์ศรีแก้ว 

ค.ด.  
ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2549 

16 16 16 16 

1460900035xxx อาจารย ์ นางสาวปวีณา 
ขันธ์ศิลา 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2560 
2554 
2552 

16 16 16 16 

1301900005xxx อาจารย ์ นางสาวสมใจ   
ภูครองทุ่ง 

ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 

1440300024xxx อาจารย ์ นายสุวรรณวัฒน ์
เทียนยุทธกุล 

ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 

1461200051xxx อาจารย ์ นางสาววรรณธิดา   
ยลวิลาศ 

วท.ม. 
ป.บัณฑิต 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
หลักสูตรและการสอน 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ขอนแก่น 

2554 
2553 
2551 

16 16 16 16 

1419900207xxx อาจารย ์ นางสาวประภาพร 
หนองหารพิทักษ ์

วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2559 
2555 

16 16 16 16 

3461000160xxx ผศ. นายศักดิ์สิทธิ ์
ฤทธิลัน 

ค.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ิมหาสารคาม 

2555 
2541 
2534 

16 16 16 16 

1320600122xxx อาจารย ์ นายธีระ ภูด ี กศ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารและพัฒนาการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
เกษตร 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2554 
2543 
2528 

16 16 16 16 

5440900035xxx ผศ. นายอมร  
มะลาศร ี

ปร.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2554 
2542 
2539 

16 16 16 16 
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เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
3410300241xxx อาจารย ์ นายสุพจน ์  

ดวงเนตร 
กศ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ม.นเรศวร 
ม.มหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2556 
2542 
2534 

16 16 16 16 

หมายเหตุ : อักษรย่อ  ม.  หมายถึง   มหาวิทยาลัย 
              คุณวุฒิให้เรียงจากคุณวุฒิสงูสุด 

 3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
3461000160xxx ผศ. นายศักดิ์สิทธิ ์ฤทธิ

ลัน 
ค.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒิมหาสารคาม 

2555 
2541 
2534 

16 16 16 16 

5440900035xxx ผศ. นายอมร มะลาศรี ปร.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2554 
2542 
2539 

16 16 16 16 

3410300241xxx อาจารย ์ นายสุพจน ์ดวง
เนตร 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ม.นเรศวร 
ม.มหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2556 
2542 
2534 

16 16 16 16 

3460700596xxx ผศ. นางสาวสายหยุด  
ภูปุย 
 

ค.ด. 
กศ.ม. 
นศ.บ. 

หลักสูตรและการเรียน 
หลักสูตรและการสอน 
นิเทศศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2548 
2541 

16 16 16 16 

1330500049xxx อาจารย ์ นายรศรงค์ 
พัฒนาอนุสรณ์ 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2556 
2551 

16 16 16 16 
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เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
3460500242xxx อาจารย ์ นายปัญญา  

เถาว์ชาล ี
ค.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษา 
วิทยาศาสตรทัว่ไป 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
สถาบันราชภฏัหาสารคาม 

2552 
2541 

16 16 16 16 

3350400563xxx อาจารย ์ ว่าที่ ร.ต.สุรจักษ ์
พิริยะเชิดชูชัย 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ม.อุบลราชธาน ี
ม.เทคโนโลยีมหานคร 

2550 
2543 

16 16 16 16 

3400800291xxx อาจารย ์ นางนิติยา 
ค้อไผ่ 

ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

พัฒนาสังคม 
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
การจัดการทั่วไป 

ม.นเรศวร 
สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2546 
2537 

16 16 16 16 

1320600122xxx อาจารย ์ นายปนพงศ์  
งามมาก 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประวัติศาสตร์ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2557 
2556 

16 16 16 16 

3319900047xxx ผศ. นางสาวอัญญปารย ์
ศิลปนิลมาลย์ 

ปร.ด. 
ค.ม. 
ค.บ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2541 

16 16 16 16 

3460500347xxx อาจารย ์ นางสาวลาวัณย์
ดุลยชาต ิ

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
วท.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
สารสนเทศศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

2558 
2550 
2541 

16 16 16 16 

5440900050xxx ผศ. นางสาวสวยีา   
สุรมณี 

ปร.ด. 
ค.ม. 
น.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
นิติศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.หอการค้าไทย 

2559 
2552 
2544 

16 16 16 16 

3460600198xxx อาจารย ์ นางสาวนคินทร 
พัฒนชัย 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร ์
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2554 
2549 

16 16 16 16 

3460100084xxx อาจารย ์ นายธีรชาติ   
น้อยสมบัต ิ

ศษ.ม. 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
การจัดการทั่วไป 

ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2545 

16 16 16 16 

3301700262xxx อาจารย ์ นายสุริยาวุธ  
สุวรรณบุบผา 

ศศ.ด. 
ศศ.ม.  
พธ.บ. 

ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2555 
2549 
2546 

16 16 16 16 
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เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1400500010xxx 

 
อาจารย ์ นายนันทนัฏฐ์  

เวียงอินทร์ 
 

ศษ.ม.  
ศศ.บ.  
ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ปรัชญา 

ม.รามคำแหง 
ม.รามคำแหง 
ม.รามคำแหง 

2555 
2559 
2550 

16 16 16 16 

3450101361xxx ผศ. นายอนุชา   
พิมศักดิ์ 

อ.ม.  
ศศ.บ.  

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2551 
2546 

16 16 16 16 

3320400109xxx ผศ. นางสาวณิชาภาท์
กันขุนทศ 

กศ.ม.  
ค.บ.  

การสอนภาษาไทย 
ประถมศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

2552 
2541 

16 16 16 16 

3460700558xxx อาจารย ์ นางสาวชนิดา  
พันธุ์โสภณ 

กศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

16 16 16 16 

3401200538xxx อาจารย ์ นายวัชรวร  
วงศ์กัณหา  

ศศ.ม. 
ศศ.บ.  

วัฒนธรรมศาสตร์ 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2544 

16 16 16 16 

1409900313xxx อาจารย ์ นายธีรภัทร  
สินธุเดช 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาสันสกฤต 
ภาษาไทย 

ม.ศิลปากร 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2551 

16 16 16 16 

1409900324xxx อาจารย ์ วทัญญ ู
แก้วสุพรรณ 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา  

ม.มหาสารคาม 
ส.การพลศึกษา (วิทยาเขต
มหาสารคาม) 

2555 
2551 

16 16 16 16 

หมายเหตุ : อักษรย่อ  ม.  หมายถึง   มหาวิทยาลัย 
              คุณวุฒิให้เรียงจากคุณวุฒิสงูสุด 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 
 ในการฝึกประสบการณืวิชาชีพครู เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 หลักสูตรจึงกำหนดรายวิชา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนี้ 

1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เป็นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพ่ือศึกษาสังเกตนักเรียน  
ครู ผู้บริหาร บุคลากร อาคารสถานที่ในโรงเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์ความรู้จากสภาพการณ์จริง
จากการศึกษา สังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีแล้วสังเคราะห์ เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เป็นการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครู 
ประจำชั้น งานให้ความรู้และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน พัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภายใต้
การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทำโครงการ วิเคราะห์และ
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 เป็นการปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 2 ระดับชั้น การพัฒนา 
หลักสูตร วางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน 
การใช้สื ่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการและ
สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ เขียนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงาน 

4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เป็นการการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษา พัฒนา 
หลักสูตรและออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความ
เป็นนวัตกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาผู้เรียน 
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำโครงงาน โ ครงการ
วิชาการ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเขียนรายงานการถอดบทเรียน 

ทั้งนี้ ในการกำหนดรายวิชาดังกล่าวเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจำทุกปี 
ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และเ พิ่มระดับความ
เข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลำดับจนถึงปีสุดท้าย ในปีสุดท้ายจัดประสบการณ์ฝึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์ด้านการสอนเท่านั้น โดยมี
ความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทำแผนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา เพื่อที่บัณฑิต
ครูจะสามารถทำหน้าที่ครูได้ทันทีเม่ือเข้าไปประกอบวิชาชีพครู 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่

ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้ เกียรติคนอื่นมี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

  4.1.2 ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ

ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการ
สื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and MathematicsEducation: STEM 
Education) ช ุมชนแห่งการเร ียนร ู ้  (Professional Learning Community: PLC) และมีความร ู ้ ในการ
ประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชาสาขาวิชา 
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   3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

4)  มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื ่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถ

ชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจ

องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จาเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงานการ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

4.1.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะ
เทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

4.2 ช่วงเวลา  
1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

    3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
     4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
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4.3 จำนวนหน่วยกิต 
1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จำนวน 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จำนวน 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 

    3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 จำนวน 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 
     4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จำนวน 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ในภาคการศึกษาที่ 2 จัดการ
ฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 5 สัปดาห์ หลังจากเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบ 10 สัปดาห์แล้ว 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ในภาคการศึกษาที่ 2 จัดการ
ฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 5 สัปดาห์ หลังจากเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบ 10 สัปดาห์แล้ว 

3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ในภาคการศึกษาที่ 2 จัดการ
ฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 5 สัปดาห์ หลังจากเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบ 10 สัปดาห์แล้ว 

4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ในภาคการศึกษาที่ 1 จัดการ
ฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 15 สัปดาห์ หรือตลอดภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาชีพครูจึงกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดย 

จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการทั้งรูปแบบโครงการเฉพาะและโครงการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม ดังนี้  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ช่วงเวลา/ชั้นปีที่เข้าร่วม 
1. มีความศรัทธา ความมุ่งม่ันและ
รักในอาชีพครู 

1. สมุดบันทึกความเป็นครู 
2. บูรณาการในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

จัดทุกปี/ทุกชั้นปีเข้าร่วม 

2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ สร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน 

1. กิจกรรมค่ายครูอาสา 
2. สมุดบันทึกจิตอาสา บูรณาการในรายวิชา
ที่เก่ียวข้อง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- จัดทุกปี/เข้าร่วมตาม
ความสนใจ 
- จัดทุกปี 

3. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และความเป็นไทย 

1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
5. กิจกรรมวันลอยกระทง 
6. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
7. บูรณาการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

จัดทุกปี/เข้าร่วมทุกคน  

4. ดำรงตนตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1. กิจกรรมสมุดบันทึกพอเพียง 
2. กิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. โครงการประกวดโครงงาน/วิจัย/
นวัตกรรม/สื่อ/กิจกรรม/แผนการจัดการ
เรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชาหรือปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. บูรณาการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

- จัดตลอดช่วงเวลาเรียน/
ปฏิบัติทุกคน 
- ชั้นปีที่ 1/ 
ภาคการศึกษาที่ 1 
- บูรณาการในโครงการ
เปิดบ้านศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 

5. มีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ครูด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร   

1. กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ (BTC)  
2. กิจกรรมอบรมผู้กำกับเนตรนารี  
3. กิจกรรมอบรมผู้กำกับยุวกาชาด 
4. บูรณาการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

ชั้นปีที่ 3/ 
ภาคการศึกษาที่ 2 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ช่วงเวลา/ชั้นปีที่เข้าร่วม 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรค และเพศศึกษา 

1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะวัยรุ่น ป้องกัน
ภัยยาเสพติดและการท้องในวัยเรียน (TO 
BE NUMBER ONE CAMP)  
2. บูรณาการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น เพศ
วิถีศึกษา 

ชั้นปีที่ 1/  
ภาคการศึกษาที่ 1 

7. กิจกรรมส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง 

1. กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา/นายกสโมสรนักศึกษา และ
กรรมการสภานักศึกษา 
2. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
3. บูรณาการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

- กำหนดการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
- จัดทุกปี 

8. มีสุนทรียภาพในด้านวัฒนธรรม 
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  

1. โครงการเทศกาลดนตรีและศิลปะ  
2. โครงการประกวดศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน 
3. กิจกรรมชมรมดนตรีและนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน 
4. กิจกรรมชมรมดนตรีสากล 
5. กิจกรรมชมรมการละคร 
6. บูรณาการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

- ทุกชั้นปีเข้าร่วมตาม
ความสนใจ 
- ทุกชั้นปีเข้าร่วม บูรณา
การกับโครงการเปิดบ้าน
ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
- กิจกรรมชมรมเน้นการ
เข้าร่วมตามความสนใจ 
และเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน 

9. มีทักษะกีฬาและนันทนาการ มี
สุขภาพแข็งแรง 

1. โครงการกีฬากล้วยไม้เกมส์ 
2. โครงการกีฬาเมฆพยับหมอกเกมส์ 
3. กิจกรรมชมรมกีฬาวอลเลย์บอล 
4. กิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล 
5. บูรณาการในรายวิชากีฬาและนันทนาการ
เพ่ือสุขภาพ 

- จัดทุกปี เข้าร่วมทุกคน 
- กิจกรรมชมรมเข้าร่วม
ตามความสนใจ 

10. มีทักษะทางวิชาการท่ีเป็นเลิศ 1. โครงการเปิดบ้านศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

- จัดทุกปี 
เข้าร่วมทุกชั้นปี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ช่วงเวลา/ชั้นปีที่เข้าร่วม 
3. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการสำหรับนักศึกษา 
4. บูรณาการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

- จัดทุกปี ส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ
ภายนอก 
- จัดทุกปี มุ่งเน้นการ
นำเสนอ ผลงานวิจัย 
ผลงานการพัฒนา
นวัตกรรมต่อสาธารณชน 
การประชุมวิชาการ 
ตีพิมพ์ในวารสาร 

 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างราบรื่น  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
     1) มีวินัย ตรงเวลา  

    2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
    3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสังคม  
    4) ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเป็นไทย 

   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
     - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
     - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
    - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

     - กฎกติกาหรือข้อตกลงที่ได้กำหนด  
     - มอบหมายงานให้ทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
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   2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
     - ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  
เสริมหลักสูตร 

  - ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ 
  - ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  - ประเมินพฤติกรรมการทำตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อตนเองเพ่ือนร่วมงาน  

และสังคม 

  2.1.2  ความรู้ 
  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการท่ีศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่    
ศึกษานั้น ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

  1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ 
     2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้เป็น
พ้ืนฐานการดำรงชีวิตประจำวันได้ 
     3) มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
     - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
     - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
     - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
    - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

     - มอบหมายงานให้ทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  - การทดสอบย่อย 
  - การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
  - ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 
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  2.1.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้      
เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม ดังนี้ 

  1) สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา ตลอดจน
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 
     2) สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
     3) สามารถแก้ปัญหาได้โดยนำหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
     - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
     - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
    - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

   - มอบหมายงานให้ทำในรูปแบบของใบงาน หรือรายงาน 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   - ประเมินการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นของผู้เรียนจากใบงาน 
  - การทดสอบย่อย 
  - การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
  - ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 

  2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
     นักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นที่รักใคร่ ได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน สถานการณ์และ 
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความแตกต่าง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต่อสังคม 

  3) มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี 
  4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
     - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
     - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
    - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
    - มอบหมายงานให้ทำในรูปแบบของโครงงานหรือรายงาน 

   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ    
ความรับผิดชอบ 
     - ประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
     - ประเมินพฤติกรรมการแสดงความรัก เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น  
     - ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบงาน 
     - ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้นำ 

   - ประเมินการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นของผู้เรียนจากใบงาน 
     - การทดสอบย่อย 
     - ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 

  2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) มีทักษะในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้  
และการสื่อสาร 

   3) สามารถนำเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
     - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
     - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
    - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
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      - การนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
     - มอบหมายงานให้ทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
   2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - ผลการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านภาษาและด้านการวิเคราะห์     
เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยี 
     - ประเมินความสามารถเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
     - ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา/สืบค้นความรู้         
การบันทึก/วิเคราะห์/ประมวลความรู้ การนำเสนอและการสื่อสาร 
 
 2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืนมีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อมโดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
   3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
   4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
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   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
   6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture )  
   7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
    2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
    3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
    4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
    5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
    6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
       2.2.2 ความรู้ 

    2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษา
เพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู ้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน  (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กระบวนการทางว ิศวกรรมและคณิตศาสตร ์ (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

  2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ใน
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การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ดังสาระความรู้ อาทิ 1. จำนวนและการดำเนินการ 2. การวัด 3. เรขาคณิต 4. พีชคณิต 5. สถิติ
และความน่าจะเป็น 6. แคลคูลัส 7. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
    3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   

  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
  12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  13) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
  14) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  
  15) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
  16) การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน Team-based Learning 
  17) การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน Workplace-based Learning 
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  18) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online 
Course) 

  2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทำงานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริง หรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูฯลฯ 

   2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
  3) การประเมินกรณีศึกษา 
  4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ 

จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ทักษะดิจิทัลฯลฯ 
  5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
  6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนำเสนองาน โครงงานรายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
  7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) คิด ค้นหา ว ิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล ส ื ่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 

 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 
  2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 

   2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 

   3) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  

    4) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)  
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                               5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  

   6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 

   7) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed 

Learning) 

   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 

   9) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 

   10) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 

   11) การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน Team-based Learning 

   12) การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน Workplace-based Learning 

   13) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online 

Course) 

 2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    

     1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทำงานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริง หรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูฯลฯ 
       2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
     3) การประเมินกรณีศึกษา 
     4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ 
จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
     5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
     6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนำเสนองาน โครงงานรายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
     7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 
 

  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง 
อารมณ์และทางสังคม 
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 2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู ้เรียนผู ้ร่วมงาน ผู ้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  และความรับผิดชอบ   
   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
   3) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)  
   7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
   8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed 
Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
  12) การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน Team-based Learning 
  13) การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน Workplace-based Learning 
   14) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online 
Course) 
  2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     1) วัดและประเมินจากการเรียนแบบมีส่วนร่วมมือ 
     2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
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     3) วัดและประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นำในการอภิปราย
ซักถาม 
     4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
 

 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดใีน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
    2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา  
2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์  
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)  
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน  
11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  
16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based Learning 
19) MOOC (Massive Open Online Course) 

         2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
ด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์ หรือข่าวจากสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ 
         2) วัดและประเมินผลจากการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ 
ด้านการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         3) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
  

  2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

    2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

 2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 

 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสั ตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 
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 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

  2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   
1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์  
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)  
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน  
11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  
16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based Learning 
19) MOOC (Massive Open Online Course) 

 2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
    1) วัดและประเมินผลจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
    2) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
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    3) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    4) ประเมินตามสภาพจริงจากการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย   
 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

ปีที่ รายละเอียด 
1 - มีความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 

- ดำรงตนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
- มีสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
- มีวิถีประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง 
- มีทักษะกีฬาและนันทนาการ มีสุขภาพแข็งแรง 
- มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ และความเป็นไทย 
- มีจิตอาสา จิตสาธารณะ สร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
- รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2 - มีความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
- มีสุนทรียภาพในด้านวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
- มีจิตอาสา จิตสาธารณะ สร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
- รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- สามารถพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และวัดประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 

3 - มีความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
- มีจิตอาสา จิตสาธารณะ สร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
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- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
 - รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- สามารถพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และวัดประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 
-สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4 - มีความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
- มีทักษะทางวิชาการที่เป็นเลิศ 
- มีจิตอาสา จิตสาธารณะ สร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
- มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
- รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- สามารถพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และวัดประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 
-สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 
-บูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์ 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  3.1.1  ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น  
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและสังคมโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
     1) มีวินัย ตรงเวลา  

     2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
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     3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสังคม  
     4) ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเป็นไทย 
 

3.1.1.2 ความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการท่ีศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้น  
ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรู้
ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
 

   1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ 
  2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้เป็น

พ้ืนฐานการดำรงชีวิตประจำวันได้ 
  3) มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  3.1.1.3 ทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้วดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมดังนี้ 
                       1) สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา ตลอดจน
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 
                       2) สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
                       3) สามารถแก้ปัญหาได้โดยนำหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

  3.1.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นที่รักใคร่ ได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ดังนั้น มาตรฐานผลการเรยีนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                       1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความแตกต่าง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                       2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต่อสังคม 
                       3) มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี 
                       4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 

  3.1.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       1) มีทักษะในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                       2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้ 
และการสื่อสาร 
                       3) สามารถนำเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcome Mapping) 
 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง 

 

ลำดับ ชื่อรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร              
1 GE-010-001 ภาษาอังกฤษ 1 ⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

2 GE-010-002 ภาษาอังกฤษ 2 ⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

3 GE-010-003 ภาษาอังกฤษ 3 ⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

4 GE-010-004 ภาษาอังกฤษ 4 ⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

5 GE-010-005 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร ⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

6 GE-010-006 สุนทรียภาพในภาษาไทย ⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

7 GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
                 ชีวิตประจำวัน 

⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

8 GE-010-008 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
                 ในชีวิตประจำวัน ⚫ ⚫ O 

 
⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

9 GE-010-009 ภาษาลาวเพื่อการสือ่สารใน 
                 ชีวิตประจำวัน ⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 

10 GE-010-010 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารใน  
                 ชีวิตประจำวัน ⚫ ⚫ O  ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ 
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ลำดับ ชื่อรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              
11 GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ O O O ⚫ ⚫ ⚫ 
12 GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ O O O ⚫ ⚫ O 

13 GE-020-003 การรู้สารสนเทศ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
14 GE-020-004 ภาวะผู้นำและการจดัการ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O 

15 GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ⚫ ⚫  O ⚫ O ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O 

16 GE-020-006 คุณค่าของมนุษย ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O 

17 GE-020-007 ภูมิปัญญาเพื่อการพฒันาท้องถิ่น ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ O O O ⚫ ⚫ O 

18 GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O 

19 GE-020-009 สุขภาพและการสร้างสุขภาพแบบ 
                 องค์รวม   ⚫   O ⚫ ⚫ O ⚫   ⚫  O   O  

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              

20 GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O 

21 GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจำวัน ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O 

22 GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O O O ⚫ O 
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ลำดับ ชื่อรายวชิา 

ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้

 
3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

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

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์               

23 GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศกึษา ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O 

24 GE-030-005 กาฬสินธุ์ศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O O O ⚫ ⚫ 

25 GE-030-006 เพศวิถีศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ 

26 GE-030-007 จริยธรรมแห่งพลเมอืง ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ O ⚫ O 

 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                

27 GE-040-001 การคิดและการตดัสนิใจ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ 

28 GE-040-002 คณิตศาสตรเ์พื่อชีวิต ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

29 GE-040-003 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

30 GE-040-004 ทักษะการรู้ดิจลั ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O 

31 GE-040-005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ 
                 ปฏิบัติงาน ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ 

32 GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและ 
                 ความงาม ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ 

33 GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                 สร้างสุข 

⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 กลุ่มวชิากีฬาและนนัทนาการ              

34 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O 



92 

 

 3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  3.2.1 ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   3.2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
    4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน    
   3.2.1.2 ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสาร
สำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน 
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
    2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 



93 

 

 

93 

ดังสาระความรู้ อาทิ 1.จำนวนและการดำเนินการ 2.การวัด 3.เรขาคณิต 4.พีชคณิต 5.สถิติและความน่าจะเป็น   
6.แคลคูลัส 7.ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
     3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
    4)  มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
    5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
   3.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ ที่อาจเกิดข้ึน 
      2) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
     3) สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
   3.2.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
    1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื ่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
    2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
    3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
    4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์  
   3.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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    2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
     3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงานการ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
    3.2.1.6 ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
    2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 
    3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นโดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่ อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 
    4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการเทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
    5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                        
                   มาตรฐาน 

 
 

ระดับผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู)                         

ED-002-101     ค่านิยมและคณุลักษณะความ
เป็นคร ู

                        

ED-002-102     ภาษาอังกฤษสำหรับคร ู                         

ED-002-103     ภาษาไทยสำหรบัคร ู                         

ED-002-104     นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา  

                        

ED-002-205     จิตวิทยาสำหรับคร ู                         

ED-002-206  หลักสตูรและวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู ้

                        

ED-002-307  การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาและการเรียนรู ้
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                   มาตรฐาน 
 
 

ระดับผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ED-002-308     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เพื่อพัฒนาผู้เรียน   
                        

ED-005-109     ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

                        

ED-005-210     ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

                        

ED-005-311     ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3 

                        

ED-005-412     ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเอกบังคับ 
ED-022-101 แคลคูลสั 1      ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-102 แคลคูลสั 2      ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-103 ระบบจำนวน     ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-104 เรขาคณิตเบื้องต้น     ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-201 หลักการทาง
คณิตศาสตร์  

     ⚫    ⚫               

ED-022-202 ความน่าจะเป็นและ
สถิติเบื้องต้น 

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-203 พีชคณิตนามธรรม      ⚫    ⚫               
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ED-022-204 การวัดและเรขาคณติ

สำหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-301 คณิตศาสตร์วิยุต     ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-302 การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์  

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-303 พีชคณิตเชิงเส้น      ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-304 ภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูคณติศาสตร ์

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-401 วิทยาการคำนวณ     ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-022-402 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น     ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

วิชาเอกเลือก 
ED-023-001 การสอนคณิตศาสตร์

ในระดับประถมศึกษา  
    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-002 การสอนคณิตศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษา 

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ED-023-003 แนวโน้มการสอน

คณิตศาสตร ์
    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-004 การสร้างและการใช้
สื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-005 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-006 การวิจัยทาง
การศึกษา
คณิตศาสตร ์

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫  ⚫  ⚫      

ED-027-001 สัมมนาคณติศาสตร
ศึกษา 

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-007 การวิเคราะห์เนื้อหา
คณิตศาสตร์สำหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ED-023-008 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-009 พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร ์

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-010 แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-011 สะเต็มศึกษา     ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-023-012 กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ์

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

ED-027-002 สัมมนาทาง
คณิตศาสตร์  

    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫    ⚫      

รวมรายข้อ 
หลัก 12 11 6 7 3 6 38 7 8 6 40 8 6 1 1 11 38 9 8 11 34 5 9 5 4 10 

รอง 0 26 33 4 2 2 3 3 3 0 30 32 0 28 1 3 7 1 4 33 4 33 7 28 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

รวมรายด้าน 
หลัก 36 (36.36) 95 (87.96) 54 (46.55) 69 (68.32) 53 (81.54) 33 (23.91) 

รอง 63 (63.64) 13 (12.04) 62 (53.45) 32 (31.68) 12 (18.46) 105 (76.09) 

รวม 99 108 116 101 65 138 

อันดับความสำคัญ 5 3 2 4 6 1 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

  กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ประเมินภายนอกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

2) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา  
3)  สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมิน

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนตาม  
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภากำหนด 

4)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

กำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา  โดยเน้นการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดย
การประเมินอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

3) การประเมินตำแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ 
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5) การประเมินจากบัณฑิตที ่ไปประกอบอาชีพ  ในด้านความพร้อมและความรู ้ที ่ได้ศึกษาจาก
หลักสูตร ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ให้ดียิ่งขึ้น 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตรในภาพรวม ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (ก) โครงงานพิเศษของนักศึกษาที่ได้นำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ (ข) จำนวนสื่อ/นวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 1) การปฐมนิเทศ หรือให้คำแนะนำแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู  

 2) การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้านศาสตร์วิชาชีพครู ด้านการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 3) การพัฒนาด้านการวิจัย มีการจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

 4) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ และการ
แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงาน 
ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

 2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ 

     ส่งเสริมการจัดทำผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
    2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

     การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
    2.4 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                การอบรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การทดสอบวัดระดับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 การบริหารหลักสูตร จะกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร โดยมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปีการศึกษาและนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงให้ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือองค์กรวิชาชีพ ซึ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทำหน้าที่ดังนี้ 
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  
 1.2 จัดหาและกำหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตรง
ตามรายวิชาที่สอน 
 1.3 มีส่วนร่วมในการดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เช่น ตารางเรียน ตารางสอบ ตาราง
การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกงาน และสหกิจศึกษาตามที่กำหนดในหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารของ
คณะและอาจารย์ผู้สอน  
 1.4 ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
 1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัด/เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 
 1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ
นักศึกษาปัจจุบัน 
 
2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การทำงานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาดังนี้ 
 2.1 หลักสูตรต้องประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 หลักสูตรต้องประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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3. นักศึกษา 

 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล  การให้คำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 
    คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่
ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกที่สถาบันเป็นผู้กำหนด  
 3.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
     ให้หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษา หรือเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา
ดังนี้ 
     3.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 
             3.2.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการดูแลให้คว้าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา      
 3.3 การควบคุมและการดูแล 
      3.3.1 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมการทำโครงงาน วิจัย นวัตกรรม หรือการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ  
       3.3.2 จัดอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก เพ่ือนิเทศติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา  
             3.3.3 ให้สาขาวิชาประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 3.4 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
     มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือกำกับดูแลนักศึกษาทั้งวิชาการและการเข้าร่วมทำ
กิจกรรม ซึ่งระบบการดูแลนักศึกษาจัดทำในรูปแบบแฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบบริการการศึกษา (ESS) 
โดยนักศึกษาทุกคนที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ สัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 1 ห้องเรียน (ขนาดไม่เกิน 30 คน) และต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

 3.5 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

     กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดู
กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ โดยต้อง
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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4. อาจารย์ 

 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ  
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ดังนี้ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ อาจทำได้โดย 

1) การเปิดสอบคัดเลือก โดยให้การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก/โท ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

2) การสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

3) การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง และยังไม่มีต้นสังกัด 

หมายเหตุ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาตามมาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา ISCED Fields of 
Education and  Training 2013 (ISCED-F 2013) 

4.1.2 ให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4.1.3 ให้มีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คำปรึกษาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่  
4.1.4 อาจารย์ใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่วมกันในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยการนำ

ผลการประเมินจากตัวบ่งชี ้จากการดำเนินงานหลักสูตรและการประกันคุณภาพภายใน  เพื ่อประมวลผล
คุณภาพ ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

4.2.3 อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร มีการงานรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา (เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ) 

4.2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ) 
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4.2.5 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

4.2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ) 

4.2.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

4.2.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน  จึงมีนโยบายใน
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ดำเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเก่ียวข้อง 

หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำและมีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรที่เปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุง
ทุก 5 ปี โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สำคัญ คือ 1) 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และ 3) การประเมิน
ผู้เรียน  

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  5.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดทำระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระ
วิชาในหลักสูตร 
  5.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าว
ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

5.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้น ๆ 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 

  5.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
5.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึง

ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอน 
ในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 

5.2.3 อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

5.2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  5.2.5 อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการเร ียนการสอนหรือผลการ
ดำเนินงานโดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

  5.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

5.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทำแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของทั้ง 6 ด้าน และนำมากำหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการกำหนด
น้ำหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฎี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชา 
  5.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
  5.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการกำกับให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู ้ที ่เหมาะสม เช่น จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจำทุกปีการศึกษา 
  5.3.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางระบบการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมนิหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 

5.3.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการกำหนดมาตรการและเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้การจัดทำของผู้สอน และแนวทางในการตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1) มคอ.5, มคอ. 6 ส่งภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2) มคอ.7 ส่งภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
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  5.3.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน โดยให้ใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง ให้ผลการประเมิน
สะท้อนระดับความสามารถและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ทำให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่ความเหมาะสมของรายวิชา 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 การบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีปัจจัยที่สำคัญด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา  อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ  รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ดังนี้ 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องจัดจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 - อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องจัดกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุ ตำรา สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน  

 6.2.1 ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ 
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
 6.2.2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 6.2.3 ห้องเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
 6.2.4 ห้องสมุด ประกอบไปด้วยสื ่อต่างๆ เช่น ตำราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา ฐานข้อมูลวิชาการทาง
อินเทอร์เน็ต สำหรับให้บริการนักศึกษาสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็น
สมาชิกของผู้ให้บริการฐานข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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  E-Database ประกอบด้วย ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation, ACM 
Digital Library, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), The Institution of 
Engineering and Technology (IET), Web of Science และ H.W. Wilson 12 subjects 
  E-Book ประกอบด้วย มติชนออนไลน์ และ E-book 
  E–Thesis ประกอบด้วย Thai LIS, ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation 
  E–Journals ประกอบด้วย MUSE GLOBAL, Science Direct, American Chemical Society 
Journal (ACS), Emerald Management, Academic Search Premier และ Springer Link 
 โดยสื่อต่าง ๆ มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอตามจำนวนนักศึกษา 
 6.2.5 โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 6.2.6 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
 6.2.7 ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 ทำการสำรวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องการเพ่ิมเติม 
6.3.2 เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 
6.3.3 เสนอของบประมาณสนับสนุน 
6.3.4 ดำเนินการจัดซื้อ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรจากข้อมูลสถิติของผู้ใช้  จากข้อ 6.2 เพ่ือ
นำผลการประเมินไปดำเนินการในข้อ 6.3 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          การ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   แต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X  

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล การดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X  

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ที่กำหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

 X X X  

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือคำแนะนำด้าน
ศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X  

(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X  

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่
กำหนดและเป็นประจำทุกปี 

X X X X  

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

X X X X  

(15) อัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที ่สำเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันกำหนด 

   X  

 ตัวบ่งชี้ (ข้อ) รวมในแต่ละป ี 11 12 12 14 1 
 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 12 
 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)  9 10 10 12 1 

 

ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การดำเนินงาน และ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ
คำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ         
การเรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

1.1.4 การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ         
กลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา            
ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 การประเมินการสอนโดยหัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/
หรือทีมผู้สอนตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์/พนักงาน สายผู้สอน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อาจารย์
บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาทบทวน และ
ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน  

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ         
การเรียนการสอน และเป็นไปตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามที่กำหนดในหลักสูตรนี้คือ 
หมวดที่ 7 ข้อที่ 7) โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูล        
การรายงานผลการดำเนินการรายวิชา 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น สรุปผลการดำเนินการประจำปี โดยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ประธานหลักสูตรเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.3 ประชุมอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร เสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
 

 

 

 

 

 

 



ก-106 

 

 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน  

 และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
                 พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ภาคผนวก จ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
                และสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ มติคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ภาคผนวก ช มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ภาคผนวก ซ มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว 
(ภาษาอังกฤษ) :  Panadda Sangsrikaew 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 

- 
1.2 ระดับชาติ 
 นวพร วิเศษนันท์ และปนัดดา สังข์ศรีแก้ว. (2561). การศึกษาการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ 

   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
   ศึกษา. วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(1), 4-17. 

2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 
2.1 ระดับนานาชาติ 

-  
2.2 ระดับชาติ 

   ธราดล ภูมิวงษ์, ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ และปนัดดา สังข์ศรีแก้ว. (2560). การศึกษาความเชื่อ
   ทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
   ที ่3. การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560  
   Innovation for Learning and Invention 2017 (ILI 2017) มหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2560) : 44 – 49.  

3. ตำรา/หนังสือ 
- 

4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 
- 

5. โครงงานวิจัย   
- 
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2) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  ปวีณา ขันธ์ศิลา 
(ภาษาอังกฤษ) :  Paweena Khansila 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 

-  
1.2 ระดับชาติ 

 พลอยไพริน ศิริพัฒน์, ประภาพร หนองหารพิทักษ์ และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2562). การพัฒนา
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
   ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหา
   ตามแนวคิดของโพลยา. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ 
   วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2(1), 23-33. 

จารุต วรสาร, ประภาพร หนองหารพิทักษ์ และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2562). การพัฒนากิจกรรมการ
   เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้ 
   โปรแกรม GeoGebra เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2(1), 34-42. 

 
2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาติ 
-  

2.2 ระดับชาติ 
  วรรณพร เมืองโคตร และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
   อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยกระบวนการ 
   เรียนรู้จากประสบการณ์. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ครั้งที ่11 วันที่ 16 ธันวาคม 2560) : 701 – 711.  
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      กฤษฎาวัฒน์ ทรัพย์กุล, ประภาพร หนองหารพิทักษ์ และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2562). การพัฒนา 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเ์รื่อง การแปลงทางเรขาคณิตของ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  
   ร่วมกับสื่อจีโอบอรด. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 
   1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2562) : 454-467. 

     ขวัญฤดี วินไธสง, ประภาพร หนองหารพิทักษ์ และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2562). การพัฒนาและ
   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วนของ 
   นักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI. 
   การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 
   16 กรกฎาคม 2562) : 442-453. 

ตำรา/หนังสือ 
- 

3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 
- 

4. โครงงานวิจัย 
- 
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3) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  สมใจ ภูครองทุ่ง 
(ภาษาอังกฤษ) :  Somjai Phukrongtung 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 

-  
1.2 ระดับชาติ 

- 
2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาติ 
-  

2.2 ระดับชาติ 
    สมใจ ภูครองทุ่ง. (2561). การจัดการเรียนรู้ที ่ผู ้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองในรายวิชา       
   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์. ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการ
   ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Wisdom Integration for  
   Innovation and Sustainable Development Conference มหาวิทยาลัยราช
   ภัฏเลย (ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) : 1890 – 1897. 
  รักชนก วงค์แสงน้อย และสมใจ ภูครองทุ่ง, และ วิริยา บริบูรณ.์ (2562). การศึกษา 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้น 
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ
   และนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ( ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 
   2562) :  1907 – 1917. 

3. ตำรา/หนังสือ 
- 

4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 
- 

5. โครงงานวิจัย 
- 
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4) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล 
(ภาษาอังกฤษ) :  Suwanawat Tienyuttakul 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 

-  
1.2 ระดับชาติ  

      ณัฏฐนันท์ สีดาแก้ว, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล และสุริยาวุธ สุวรรณบุบ
   ผา. (2560). การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการตั้งโจทย์วิจัยในกระบวนการ
   พัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ . วารสารวิชาการแพรวา
   กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 4 (3), 518 – 534. 
   ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, ณัฏฐนันท์ สีดาแก้ว, สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา และสุวรรณ เทียนยุธ.  
   (2559). กระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏกาฬสินธุ์. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , 13 (63), 
   157 – 168. 
   ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, ณัฏฐนันท์ สีดาแก้ว, สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา และสุวรรณ เทียนยุธ, บุษบา  
   แฝงสาเคน. (2559). กระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างแบบทดสอบและ 
   แบบสอบถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ 
   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 3 (1), 27 – 44. 
   ทรงกรด พิมพิศาล และสุวรรณ เทียนยุธ. (2558). การพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษา
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   กาฬสินธุ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 7 (13), 123 – 132. 

2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 
2.1 ระดับนานาชาติ 

-  
2.2 ระดับชาติ 
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3. ตำรา/หนังสือ 
- 

4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 
- 

5. โครงงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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5) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  วรรณธิดา ยลวิลาศ 
(ภาษาอังกฤษ) :  Wannatida Yonwilad 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 

-  
1.2 ระดับชาติ  

    วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น
   เรื่องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการ
   สอนแบบปกติ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
   ราชวิทยาลัย, 5 (2), 12 - 18. 
  รัตติกาล ภูสังวาลค์ และ วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค LT 
   ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
   และเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารทางการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 3(1), 39-49. 
  รัตนาภรณ์ ถิ่นรัศมี และ วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2561). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
   คณิตศาสตร์โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับเทคนิค LT ที่มีต่อความสามารถ
   ในการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้น 
   มัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(1), 
   18-32. 
  วิภาวรรณ  วรรณพฤติ และ วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี 
   STAR ร่วมกับเทคนิคการเรียนเป็นคู่ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
   คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยสำหรับนักเรียนชั้น 
   มัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(1), 
   33-48. 
  อภิสิทธิ์ ศรีหาราช, วรรณธิดา ยลวิลาศ และ เยาวเรศ เสนากิจ. (2562). การศึกษา 
   ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
   โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   ชัยภูมิ, 4(1), 1-11. 
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  สุจิตรา สารุ และ วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยาที่เน้นทักษะ 
   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปเรขาคณิตของนักเรียนชั้น 
   มัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏชัยภูมิ, 4(1), 12-21. 

แทนไทย ชัยคำภา, วรรณธิดา ยลวิลาศ และ เอกวิทย์ ลำพาย. (2562). ผลของการจัดการ 
   เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ SSCS ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้
   โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
   2. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 6(3), 465-482. 
 

2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 
2.1 ระดับนานาชาติ 

-  
2.2 ระดับชาติ 

    วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2560). การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับวูลแฟรมแอลฟาสำหรับการ
   หาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นเอกพันธ์และไม่เอกพันธุ์ที่มี 
   สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ
   ระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ตุลาคม 2560) : 889 - 
   898. 
    วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2562). การสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วยเกมมิฟิเคชั่น. การประชุม
   วิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 
   กรกฎาคม 2562)  : 378-391.  
  สุภาพร นามไธสง และ วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2562). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
   KWDL เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละท่ีมีผลต่อทักษะการ 
   แก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2. การ
   ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1 ระหว่าง
   วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2562)  : 392-406. 
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  วรรณา นรพัฒน์, วรรณธิดา ยลวิลาศ และ ภาคิน ภูจอมนิล. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
   ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการจัดการ เรียนรู้
   แบบเน้นภาระงานเพื่อนร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
   ปีท่ี 2. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1 
   ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2562)  : 1591-1603. 
  ลัดดามาศ ปรีจำรัส และ วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
   ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับกลวิธี STAR ที่มีผลต่อ ความสามารถในการ
   แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัว แปร 
   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2562)  : 1604-
   1617. 
  ชวลิต โสภิณ, วรรณธิดา ยลวิลาศ และ เดชา แสนโยธา. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ร่วมกับกระดานตะปู. การประชุม 
   วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 
   16 กรกฎาคม 2562)  : 1640-1652. 

3. ตำรา/หนังสือ 
วรรณธิดา ยลวิลาศ. 2561. ทฤษฎีจำนวน. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ; 234. 1.  

ISBN 978-974-9711-14-9 
4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 

วรรณธิดา ยลวิลาศ. 2561. ทฤษฎีจำนวน (ออนไลน์). สืบค้นจาก : 
http://www.library.ksu.ac.th/?option=Info&type=9&id=131&. 20 สิงหาคม 2561 
วรรณธิดา ยลวิลาศ. 2561. ระบบจำนวน (ออนไลน์). สืบค้นจาก : 
http://www.library.ksu.ac.th/?option=Info&type=9&id=135&. 19 กันยายน 2561 
 

5. โครงงานวิจัย 
- 

 
 
 

 

 

 

http://www.library.ksu.ac.th/?option=Info&type=9&id=131&
http://www.library.ksu.ac.th/?option=Info&type=9&id=135&
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6) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  ประภาพร หนองหารพิทักษ์ 
(ภาษาอังกฤษ) :  Prapaporn Nongharnpitak 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 
-  
1.2 ระดับชาติ  

  พลอยไพริน ศิริพัฒน์, ประภาพร หนองหารพิทักษ์ และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2562). การพัฒนา
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
   ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหา
   ตามแนวคิดของโพลยา. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ 
   วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2(1), 23-33. 

 จารุต วรสาร, ประภาพร หนองหารพิทักษ์ และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2562). การพัฒนากิจกรรม
   การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้ 
   โปรแกรม GeoGebra เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2(1), 34-42. 

 
 2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาติ 
-  
2.2 ระดับชาติ 

          กฤษฎาวัฒน์ ทรัพย์กุล, ประภาพร หนองหารพิทักษ์ และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2562). การ 
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื ่อง การแปลงทางเรขาคณิต
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
  TAI ร่วมกับสื่อจีโอบอรด. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2562) : 454-467. 
 
 
 



ค-12 
 

 

     ขวัญฤดี วินไธสง, ประภาพร หนองหารพิทักษ์ และปวีณา ขันธ์ศิลา. (2562). การพัฒนาและ
   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง เศษส่วนของ 
   นักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI. 
   การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 
   16 กรกฎาคม 2562) : 442-453. 
 
 3. ตำรา/หนังสือ 

- 
 4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 

 - 
5. โครงงานวิจัย 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค-13 
 

 

7) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  ธีระ ภูดี 
(ภาษาอังกฤษ) :  Theera Phudee 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 
-  
1.2 ระดับชาติ  

 ธีระ ภูดี. (2560). การจัดการความรู้ของกลุ่มสนใจการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไผ่ : กรณีกลุ่ม 
   สนใจในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ 
   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 4(3), 473-492.  
  ปฏิภัทร ปุณณขันธ์, คมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล และธีระ ภูดี. (2559). การศึกษาปัญหาและ
   แนวทางแก้ปัญหาการวางแผนบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 
   10(1), 23-30. 
  วิลาวัลย์ โชติจำรัส, ธีระ ภูดี และสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา. (2559). การศึกษาปัญหาและแนว
   ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ 
   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 3(3), 67-83  
 2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาติ 
-  
2.2 ระดับชาติ 

  - 
3. ตำรา/หนังสือ 
- 
4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 

 - 
5. โครงงานวิจัย 
- 
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8) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  อมร มะลาศรี 
(ภาษาอังกฤษ) :  Amorn Malasri 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 
-  
1.2 ระดับชาติ  

   สมภาร มีอุเทน, อมร มะลาศรี และอนุสรณ์ จำเริญเจือ. (2560).  การศึกษาสาเหตุและแนว 
   ทางการบริหารจัดการการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 
   หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์.  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
   มหาสารคาม, 23(1), 238-249. 
  อมร มะลาศรี.  (2560).  ประชากร ตัวอย่าง ประชากรเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลหลัก : มโน
   ทัศน์ที่คลาดเคลื่อน. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
   23(2), 7-15. 
  วัชญา อ่อนนางใย, บุญชม ศรีสะอาด และอมร มะลาศรี. (2559).  การสังเคราะห์วิธี 
   วิทยาการวิจัยของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
   การศึกษา และ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
   มหาสารคาม ที่พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปีพุทธศักราช 2550-2556. วารสาร 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(1), 203-219. 
  ดนุพล มหิพันธุ์, อมร มะลาศรี และชัยยนต์ เพาพาน.  (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
   การบริหารกับผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราช
   ภัฏกาฬสินธุ์.  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 3(2), 73-
   88. 
  วิทยา วรพันธุ์, ประสาท เนืองเฉลิม และอมร มะลาศรี. (2559).  รูปแบบการเรียนรู้แบบนำ
   ตนเองวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  วารสารมหาวิทยาลัย
   ราชภัฏยะลา, 11(2), 31-46. 
  ภัทรนรินทร์ บิชอป, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และอมร มะลาศรี. (2559).  การพัฒนาตัวบ่งชี้การ
   ประเมินสมรรถนะครูต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา.   
   วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 22(2), 247-261. 
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  นัฐกุล ดุลนีย์, ประเสริฐ เรือนนะการ และอมร มะลาศรี. (2559).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
   ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขต
   พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 : การวิเคราะห์พหุระดับ. วารสารการวัดผล
   การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 22(1), 114-125. 
       
 2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาติ 
-  
2.2 ระดับชาติ 

  - 
3. ตำรา/หนังสือ 
 - 
4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 

  - 
5. โครงงานวิจัย 

- 
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9) ชื่อ-สกุล  
(ภาษาไทย) : ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน 
(ภาษาอังกฤษ) : Saksit Rittilun 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

1.1 ระดับนานาชาติ 
- 
1.2 ระดับชาติ 

   นันทา ไธธานี, ประเสริฐ เรือนนะการ และ ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน. (2560). การเปรียบเทียบ 
    พฤติกรรมการเรียนรู้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของครู 
    วิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่มีตำแหน่ง 
    และวิทยาฐานะการสอนตามวุฒิ และลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกัน. 
    วารสารการวัดผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 23(1), 128-142. 
   ณัฐนันท์ สีดาแก้ว, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, สุวรรณ วัฒน์เทียนยทุธกุล และ สุริยาวุธ สุวรรณบุบ
    ผา. (2560). การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการตั้งโจทย์วิจัยใน  
    กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.  
    วารสารแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 4(3), 518- 534.  
   ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, ณัฐนันท ์สีดาแก้ว, สุวรรณ วัฒน์เทียนยุทธกุล, สุริยาวุธ สุวรรณบุบ 
    ผา และ บุษบา แฝงสาเคน. (2559). กระบวนการพัฒนาทักษะการการสร้าง 
    แบบทดสอบและแบบสอบถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. วารสารแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
    กาฬสินธุ์, 3(1), 27-44.  
   ขนิษฐา ชัยศีลา, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน และสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา. (2561). ปัจจัยการตัดสินใจของ
    ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 
    วารสารวิถีสังคมมนุษย์, 6(2), 193-242.  
 2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาติ 
- 

2.2 ระดับชาติ 
  - 
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 3. ตำรา/หนังสือ 
 - 

4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 
  - 

5. โครงงานวิจัย 
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10) ชื่อ - สกุล  
(ภาษาไทย) :  สุพจน์ ดวงเนตร 
(ภาษาอังกฤษ) :  Supot Duangnet 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1.1 ระดับนานาชาติ 
-  
1.2 ระดับชาติ  

   
 2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

2.1 ระดับนานาชาติ 
-  
2.2 ระดับชาติ 

  เยาวเรศ รัตนธารทอง, สุพจน์ ดวงเนตร, นิตยา ค้อไผ่. (2559). การพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาทางเลือกในระบบโรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กและเยาวชนที่ออกกลางคัน : 
กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”. ราชมงคล 
สุรินทร์วิชาการ. (ครั้งที่ 8 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559) : 112-113. 
   

3. ตำรา/หนังสือ 
 - 
4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์ 

  - 
5. โครงงานวิจัย 

  -
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรและรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
1. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
เรียนไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต เรียน 132 หน่วยกิต  
1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ปรับปรุงตามหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561 ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 10  หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 

 1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต ปรับปรุงตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2561 

   2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต    2.1 วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต 
     2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู 37 หน่วยกิต      2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต 
          1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 34 หน่วยกิต      2.1.2 วิชากากรปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
          2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต    2.2 วิชาเอก  62 หน่วยกิต 
     2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอ 14  
หน่วยกิต 

     2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต 

   2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต      2.2.2 วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต 



 
 

 

ง-3 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

     2.2.1 วิชาเอก 69 หน่วยกิต  
     2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต  
     2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 6 
หน่วยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตไม่
เปลี่ยนแปลง 

2. รายวิชา 
2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต  

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้
เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
   

3(3-0-6) - - ยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) - - ยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต  
สุนทรียภาพในภาษาไทย  2(2-0-4) สุนทรียภาพในภาษาไทย  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำไปใช้
  

2(2-0-4) - - ยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ทั่วไป 

2(2-0-4) - - ยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
ชีวิตประจำวัน 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) - - ยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ   

2(2-0-4) - - ยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 



 
 

 

ง-5 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต  
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2(2-0-4) ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

จริยธรรมเพื่อ 
การดำรงชีวิต 

3(3-0-6) จริยธรรมเพื่อ 
การดำรงชีวิต 

3(3-0-6) คงเดิม 

สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

การรู้สารสนเทศ 2(2-0-4) การรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 



 
 

 

ง-6 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต  
ภาวะผู้นำและการจัดการ 2(2-0-4) ภาวะผู้นำและการจัดการ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
  

2(2-0-4) พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คุณค่าของมนุษย์ในการดำรงชีวิต 2(2-0-4) คุณค่าของมนุษย์ในการดำรงชีวิต 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 2(2-0-4) ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4) การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 พลวัตทางสังคมโลก 3(3-0-6)  พลวัตทางสังคมโลก 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้
เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 



 
 

 

ง-7 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต  
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

พหุวัฒนธรรมศึกษา 2(2-0-4) พหุวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ประชาคมอาเซียนศึกษา  2(2-0-4) ประชาคมอาเซียนศึกษา  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

กาฬสินธุ์ศึกษา  2(2-0-4) กาฬสินธุ์ศึกษา  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

เพศวิถีศึกษา  2(2-0-4) เพศวิถีศึกษา  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

จริยธรรมแห่งพลเมือง 2(2-0-4) จริยธรรมแห่งพลเมือง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 



 
 

 

ง-8 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต  
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3) การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 2(1-2-3) คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ทักษะและการรู้สารสนเทศใน
ยุคดิจิตัล 

2(1-2-3) ทักษะการรู้ดิจิตัล 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 

2(1-2-3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม 

2(1-2-3) สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและ 
ความงาม 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 



 
 

 

ง-9 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง
สุข 

2(1-2-3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- - ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- - ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- - ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- - ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- - สุขภาพและการสร้างสุขภาพแบบ 
องค์รวม   

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  2.2.1 วิชาชีพครู  

ตารางเปรียบเทียบวิชาชีพครู มาตรฐานความรู้ 
 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

1.  ED-002-101  
ความเป็นครู 
ED-002-102  
ปรัชญาทาง
การศึกษา 

ED-002-101  
ค่านิยมและ
คุณลักษณะความ
เป็นครู                                                       

 

1. การเปลี่ยนแปลง
บริบทชองโลก สังคม 
และแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1. ค่านิยม อุดมการณ์ และ
จิตวิญญาณความเป็นครู 
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู  
2. ปรัชญาทางการศึกษา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.(2561-2580)  
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ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

2.  ED-002-205 
จิตวิทยาและการ
แนะแนวสำหรับครู 

ED-002-205 
จิตวิทยาสำหรับ
ครู     

 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้
คำปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ  

3. จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อ
จัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.(2561-2580)  
 
 
 



จ-12 
 

 

ง-12 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

3.  ED-002-206  
การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 

 
 

ED-002-207  
การจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้น
เรียน 

ED-002-206 
หลักสูตรและวิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้    

 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน 
หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้  

4. หลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้  

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.(2561-2580)  
 
 
 



จ-13 
 

 

ง-13 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

4.  ED-002-208 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

ED-002-104 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสาร
การศึกษา      

 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน 
หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ 
5. การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพี่อ
การศึกษา 

5. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้  

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.(2561-2580)  
 
 
 



จ-14 
 

 

ง-14 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

5.  ED-002-309  
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ED-002-307  
การวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้  

 

4. การวัด ประเมินผล
การเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.(2561-2580)  
 
 



จ-15 
 

 

ง-15 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

6.  ED-002-412  
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

ED-002-308 การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน   

 

4. การวัด ประเมินผล
การเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

7. การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. (2561-2580)  
 
 
 



จ-16 
 

 

ง-16 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

7.  ED-002-103 
ภาษาและ
วัฒนธรรมสำหรับ
คร ู

ED -002-103
ภาษาไทยสำหรับ
ครู Thai for 
Teachers  
2(1-2-3) 

5. การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพี่อ
การศึกษา 

8. ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
สำหรับครู 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.(2561-2580)  
 
 
 



จ-17 
 

 

ง-17 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

8.  ED-002-104 
ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ
สำหรับครู 

ED-002-102
ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู 
English for 
Teachers 2(1-2-
3) 

5. การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพี่อ
การศึกษา 

8. ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
สำหรับครู 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.(2561-2580)  
 
 



จ-18 
 

 

ง-18 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 2562 

เหตุผลในการปรับปรุง 

9.  ED-002-309 การ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

ED-002-307 การ
วัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้  

 

6. การออกแบบและ
การดำเนินการเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา  

6. การวัดและประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศไทย 4.0 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ.2560-2579 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. (2561-2580)  

    

 

 



จ-19 
 

 

ง-19 

ตารางเปรียบเทียบวิชาชีพครู มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

ลำดับ 
หลักสูตรปรับปรุง 
2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
2562 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

วิชาชีพครูบังคับตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี) 2562 
1 ED-005-435  

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1                               
ED-005-109 
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

การปฏิบัติการสอนในถานศึกษา    
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2 ED-005-436  
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2                              

ED-005-210  
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2  

1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

3 ED-005-537 
 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

ED-005-311  
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3  

1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

4 ED-005-538  
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

ED-005-412  
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4 

2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
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2.2.2. วิชาเอก 

ตารางเปรียบเทียบวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-022-111 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 
3(3-0-6) ED-022-101 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 
3(3-0-6) ปรับรหัส คำอธิบายรายวิชา ให้

ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 แคลคูลัส 

ED-022-121 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) ED-022-102 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) ปรับรหัส คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 แคลคูลัส 

ED-022-120 ระบบจำนวน 
Number System 

3(3-0-6) ED-022-103 ระบบจำนวน 
Number System 

3(3-0-6) ปรับรหัส คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 จำนวนและการดำเนินการ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-022-122 เรขาคณิตเบื้องต้น 

Introduction to 
Geometry 

3(3-0-6) ED-022-104 เรขาคณิตเบื้องต้น 
Introduction to Geometry 

3(3-0-6) ปรับรหัส คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 เรขาคณิต 

ED-022-110 หลักการคณิตศาสตร์ 
Principles of 
Mathematics 

3(3-0-6) ED-022-201 หลักการทางคณิตศาสตร์  
Principles of Mathematics  

3(3-0-6) ปรับรหัส ให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
ของวิชา และให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้ตาม มคอ.1 ความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยงของเนื้อหา
คณิตศาสตร์ 

ED-022-250 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้น 
Introduction to 
Probability and 
Statistics 

3(3-0-6) ED-022-202 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้น 
Introduction to 
Probability and Statistics   

3(3-0-6) ปรับรหัส ชื่อ คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 สถิติและความน่าจะเป็น 

ED-022-232 พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) ED-022-203 พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) ปรับรหัส คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 พีชคณิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
   ED-022-204 การวัดและเรขาคณิตสำหรับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Measurement and 
Geometry in Basic 
Education-based 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

ED-023-249 ภิณทนคณิตศาสตร์ 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) ED-022-301 คณิตศาสตร์วิยุต 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) ปรับรหัส ชื่อ คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

ED-023-471 การพัฒนาหลักสูตรวิชา
คณิตศาสตร์ 
Mathematics 
Curriculum 
Development 

3(2-2-5) ED-022-302 การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 
Mathematics Curriculum 
Development 

3(2-2-5) ปรับรหัส ให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
ของวิชา และให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้ตาม มคอ.1 ความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยงของเนื้อหา
คณิตศาสตร์ 

ED-022-342 พีชคณิตเชิงเส้น  
Linear Algebra 

3(3-0-6) ED-022-303 พีชคณิตเชิงเส้น  
Linear Algebra  

3(3-0-6) ปรับรหัส ให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
ของวิชา และให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้ตาม มคอ.1 พีชคณิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-023-372 ภาษาอังกฤษสำหรับครู

คณิตศาสตร์ 
English for 
Mathematics 
Teachers 

3(2-2-5) ED-022-304 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับครู
คณิตศาสตร์ 
English for Mathematics 
Teachers 

3(2-2-5) ปรับรหัส คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับเพ่ือให้สอดคล้อง
กับ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
2562  

   ED-022-401 วิทยาการคำนวณ 
Computing Science 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

   ED-022-402 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น 
Introduction to Theory of 
Equations 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
   ED-023-001 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับ

ประถมศึกษา  
Teaching Mathematics at 
the Elementary Level 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

   ED-023-002 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษา 
Teaching Mathematics at 
the Secondary Level 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

   ED-023-003 แนวโน้มการสอนคณิตศาสตร์ 
Trends in Teaching 
Mathematics 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
   ED-023-004 การสร้างและการใช้สื่อการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
Construction and 
Utilization of 
Mathematics  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

   ED-023-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
Innovation and 
Technology in 
Mathematics Instruction  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

   ED-023-006 การวิจัยทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ 
Research in Mathematics 
Education  

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-027-491 สัมมนาคณิตศาสตร์  

Mathematics on 
Seminar    

3(3-0-6) ED-027-001 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 
Seminar in Mathematics 
Education 

2(1-2-3) ปรับรหัส ชื่อ คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

   ED-027-002 สัมมนาทางคณิตศาสตร์  
Seminar in Mathematics 

2(1-2-3) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

   ED-023-007 การวิเคราะห์เนื้อหา
คณิตศาสตร์สำหรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
Analysis of Content in 
Mathematics for Basic 
Education 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
   ED-023-008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Innovation and 
Technology in 
Mathematics Instruction 

3(2-2-5) 
 

รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

ED-023-370 พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ 
Mathematics 
Teaching Behavior 

3(2-2-5) ED-023-009 พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ 
Mathematics Teaching 
Behaviour 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

ED-023-481 การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สำหรับครู
คณิตศาสตร์ 
Mathematical 
Problem Solving for 
Mathematics 
Teachers 

3(2-2-5) ED-023-010 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Mathematical Problem 
Solving for Mathematics 

3(2-2-5) ปรับรหัส ชื่อ คำอธิบายรายวิชา ให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของวิชา และ
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
   ED-023-011 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

สะเต็มศึกษา 
Learning Management 
Based On STEM 
Education 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

   ED-023-012 กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
Activities of Mathematics 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ ให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของวิชา และให้
สอดคล้องกับสาระความรู้ตาม 
มคอ.1 ความสัมพันธ์และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

ED-022-240 ทฤษฎีจำนวน 
Number Theory 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-023-384 เทคโนโลยีสำหรับ
คณิตศาสตร์ 
Technology for 
Mathematics 
 

3(2-2-5)    ยกเลิก 
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ง-29 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-023-351 การวิจัยในชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ 
Research in 
Mathematics 
Classroom 

3(2-2-5)    ยกเลิก 

ED-023-335 กำหนดการเชิงเส้น 
Linear Programming 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-023-160 เรขาคณิตวิเคราะห์ 
Analytic Geometry 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-023-230 ประวัติคณิตศาสตร์ 
History of 
Mathematics 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-023-234 รากฐานเรขาคณิต
  
Foundation of 
Geometry 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-022-241 คณิตตรรกศาสตร์ 
Mathematical Logic 

3(3-0-6)    ยกเลิก 
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ง-30 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-023-244 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 

Vector Analysis 
3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-022-245 คณิตวิเคราะห์ 
Mathematical 
Analysis 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-023-331 ทฤษฎีเซต 
Set Theory 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-023-323 โปรแกรมสำเร็จรูปด้าน
คณิตศาสตร์ 
Programming Package 
for Mathematics 

3(2-2-5)    ยกเลิก 

ED-022-333 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential 
Equations 
 
 

3(3-0-6)    ยกเลิก 
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ง-31 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-023-380 การวิเคราะห์เนื้อหา

คณิตศาสตร์การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
Analysis of School 
Mathematics  

3(2-2-5)    ยกเลิก 

ED-023-382 โครงงานคณิตศาสตร์
สำหรับครูที่สอน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Mathematics Projects 
for Basic Education 
Teachers 

3(2-2-5)    ยกเลิก 

ED-023-383 พัฒนาการทาง
คณิตศาสตร์ 
Development of 
Mathematics 
 
 
 

3(2-2-5)    ยกเลิก 
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ง-32 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-023-448 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 

Introduction to Graph 
Theory 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-022-446 ตัวแปรเชิงซ้อน 
Complex Variables 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-023-443 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
Partial Differential 
Equations 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-022-447 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
Numerical Analysis 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ED-023-474 หลักการวัดผลและ
ประเมินผลทาง
คณิตศาสตร์ 
Principles of 
Mathematics 
Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5)    ยกเลิก 
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ง-33 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
ED-023-373 การบูรณาการวิทยา

ระเบียบวิธีสำหรับครู
คณิตศาสตร์ 
Integration 
Methodology of 
Mathematics 
Teachers 

3(2-2-5)    ยกเลิก 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

และ สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ร่างหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



จ-2 
 
 

 
 



จ-3 
 
 

 

 



จ-4 
 
 

 

 



จ-5 
 
 

 

 
 
 



จ-6 
 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้าน 
ตำแหน่ง
หน้าที ่

ประสบการณ์ 

1 ดร.สุพจน์ ดวง
เนตร  

 

-การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต(วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา) 
-การศึกษา
มหาบัณฑิต(การ
วัดผลการศึกษา) 
- ครุศาสตรบัณฑิต
(การบริหาร
การศึกษา) 

- ด้านวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

ประธาน
กรรมการ 

- คณบดีและประสบการณ์
การสอนด้านวิชาชีพครู 
- กรรมการประเมินหลักสูตร 

2 ผศ.ดร. นฤเบศ 
ลาภยิ่งยง 

ค.ด. (คณิตศาสตร
ศึกษา) 
ศศ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) 

กรรมการ  - รองประธานโปรแกรมวิชา
และประธานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา 

3 ผศ.ดร.ปาริชาติ 
ประเสริฐสังข์ 

- ปร.ด. (นวัตกรรม
หลักสูตรและการ
เรียนรู้) 
- ค.ม. 
(คณิตศาสตร์) 
- ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 
 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) 

กรรมการ - หัวหน้าสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 
-รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
-ผู้อำนวยการศูนย์สะเต็ม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
MOU กับ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้าน 
ตำแหน่ง
หน้าที ่

ประสบการณ์ 

หลักสูตรและการเรียนการ
สอน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
-ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการ
ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
(คูปองครู) 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
-ประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 

4 นายภูมิบดินทร์ 
หัตถนิรันดร์ 

- (กศ.ม.) 
สาขาการบริหาร
การศึกษา 
สถาบัน 

- ด้านวิชาเอก 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ผู้แทน
ผู้ใช้บัณฑิต) 

กรรมการ - คร ู
-ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ 

5 รศ.ดร.ประวิต เอ
ราวรรณ์  

- การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต (การวิจัย
และพัฒนา
หลักสูตร) 
- ครุศาสตรมหา
บัณฑิต (วิจัย
การศึกษา) 

- ด้านวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
ตัวแทนองค์การ
วิชาชีพคุรุสภา) 

กรรมการ -รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) สา
นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
-อาจารย์ประจาภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้าน 
ตำแหน่ง
หน้าที ่

ประสบการณ์ 

- ครุศาสตรบัณฑิต
(การประถมศึกษา)  

6 นางสาวสมใจ 
ภูครองทุ่ง 

ค.ม.(คณิตศาสตร
ศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

7 นายสุวรรณวัฒน์ 
เทียนยุทธกุล 

ค.ม.(คณิตศาสตร
ศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ - หัวหน้าสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 

8 นางสาวปวีณา 
ขันธ์ศิลา 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์)  

เกียรตินิยมอันดับ 1 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

9 นางสาวประภา
พร หนองหาร
พิทักษ์ 

วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

10 นางสาววรรณธิดา 
ยลวิลาศ  

วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

ประกาศนียบัตร

บัณฑิต(หลักสูตร

และการสอน) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ
และ
เลขานุการ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้าน 
ตำแหน่ง
หน้าที ่

ประสบการณ์ 

11 นางสาวปนัดดา 
สังข์ศรีแก้ว 

ค.ด.(คณิตศาสตร

ศึกษา) 

ค.ม.(คณิตศาสตร

ศึกษา) 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ
และ
ผู้ช่วยเลขา
นุการ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมพัฒนาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

วันที่ 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
…………………………………… 
ผู้มาประชุม  

1. นายสุพจน์ ดวงเนตร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤเบศ ลาภยิ่งยง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
4.   นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์   กรรมการ (ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต) 
5.   รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ กรรมการ (ผู้องค์กรวิชาชีพ) 
6.   นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว   กรรมการ 
7.   นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา   กรรมการ 
8.   นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง   กรรมการ 
9.   นางสาวประภาพร หนองหารพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
10.  นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ   กรรมการและเลขานุการ 
11. นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าไม่มาร่วมประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

เสนอร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีข้อคิดเห็นดังนี้ 
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แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ลำดับที่ 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้

ไข 

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

1. ผศ.ดร. นฤเบศ 

ลาภยิ่งยง 

มหาวิทยาลัย

นครราชสีมา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คุณลักษณะบัณฑิตที่เกิดจาก

หลักสูตรได้ไม่ชัดเจน เพราะ

รายละเอียดที่ทำมาเป็นการ

ทำตามรูปแบบ(format) 

ดังนั้น จึงไม่อาจทราบได้ว่า

บัณฑิต ค.บ.คณิตศาสตร์ ตาม

หลักสูตรนี้เมื่อจบไปแล้วจะมี

คุณลักษณะอย่างไร 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสูตรภาพรวมของ

หลักสูตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558- 

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ต้องสอดคล้องและครอบคลุม

เป็นไปตามปรัชญาของ

หลักสูตร 
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ลำดับที่ 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้

ไข 

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

หมวดที่  3  ระบบการจัด

การศึกษา การดำเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 

-  ตรวจสอบข้อบังคับ 

ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากคุรุ

สภากระทรวงศึกษาธิการให้

เชื่อมโยงกับหลักสูตร เพ่ือ

ความทันสมัย 

- ให้เป็นไปตาม ร่างประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.  2562 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  

กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผล 

-ไม่มี 

หมวดที ่ 5 หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลนักศึกษา 

-ไม่มี 

หมวดที่  6 การพัฒนา

คณาจารย์ 

-ไม่มี 
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ลำดับที่ 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้

ไข 

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

หมวดที่  7  การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

-ไม่มี 

หมวดที่  8 การประเมินและ

ปรับปรุงการดำเนินการของ

หลักสูตร 

-ไม่มี 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- เห็นควรปรับปรุงแก้ไข ก่อน

ดำเนินการต่อไป  

2. ผศ.ดร.ปาริชาติ 
ประเสริฐสังข์ 

มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คุณลักษณะบัณฑิตที่เกิดจาก

หลักสูตรเมื่อจบแล้วควรมี

ลักษณะอย่างไร 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสูตรภาพรวมของ

หลักสูตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และครอบคลุม

ตามมาตรฐานวิชาชีพที่

กำหนด 

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ต้องสอดคล้องและครอบคลุม
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ลำดับที่ 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้

ไข 

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

เป็นไปตามปรัชญาของ

หลักสูตร 

หมวดที่  3  ระบบการจัด

การศึกษา การดำเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 

-  ตรวจสอบข้อบังคับ 

ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากคุรุ

สภากระทรวงศึกษาธิการให้

เชื่อมโยงกับหลักสูตร เพ่ือ

ความทันสมัย 

- ให้เป็นไปตาม ร่างประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.  2562 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  

กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผล 

-ไม่มี 

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลนักศึกษา 

-ไม่มี 

หมวดที่  6 การพัฒนา

คณาจารย์ 
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ลำดับที่ 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้

ไข 

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

-ไม่มี 

หมวดที่  7  การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

-ไม่มี 

หมวดที่  8 การประเมินและ

ปรับปรุงการดำเนินการของ

หลักสูตร 

-ไม่มี 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- เห็นควรปรับปรุงแก้ไข ก่อน

ดำเนินการต่อไป 

3. นายภูมิบดินทร์ 

หัตถนิรันดร์ 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- ควรระบุถึงปัญหาอ่ืน ๆ ที่

เป็นปัจจัยหรือข้อจำกัดของ

นักศึกษาแรกเข้าให้ชัดเจน 

เช่น ฐานะทางการเงินของ

นักศึกษา ความรู้พ้ืนฐานของ

แต่ละคนที่ไม่เท่ากัน 

- ควรระบุและให้รายละเอียด

ให้มากกว่านี้ เช่น คณะไหนที่

มาร่วม หรือสถาบันอ่ืน ๆ 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสูตรภาพรวมของ

หลักสูตร 
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ลำดับที่ 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้

ไข 

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และครอบคลุม

ตามมาตรฐานวิชาชีพที่

กำหนด 

หมวดที่  3  ระบบการจัด

การศึกษา การดำเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 

-  ตรวจสอบข้อบังคับ 

ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากคุรุ

สภากระทรวงศึกษาธิการให้

เชื่อมโยงกับหลักสูตร เพ่ือ

ความทันสมัย 

- ให้เป็นไปตาม ร่างประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.  2562 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  

กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผล 

-ไม่มี 

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลนักศึกษา 
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ลำดับที่ 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้

ไข 

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

-ไม่มี 

หมวดที่  6 การพัฒนา

คณาจารย์ 

-ไม่มี 

หมวดที่  7  การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

-ไม่มี 

หมวดที่  8 การประเมินและ

ปรับปรุงการดำเนินการของ

หลักสูตร 

-ไม่มี 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- เห็นควรปรับปรุงแก้ไข ก่อน

ดำเนินการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ปิดประชุมเวลา  16.30น. 
 
 

ลงชื่อ...........................……… 
(นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ) 

กรรมการและเลขานุการ 
สรุปรายงานการประชุม 

 
 

 
(นายสุพจน์ ดวงเนตร) 

ประธานกรรมการ 
รับรองรายงานการประชุม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตัวแทนจาก  ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ 
1 ดร.สุพจน์ ดวง

เนตร  
 

-การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต(วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา) 
-การศึกษา
มหาบัณฑิต(การ
วัดผลการศึกษา) 
-ครุศาสตรบัณฑิต
(การบริหาร
การศึกษา) 

- ด้านวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

ประธานกรรมการ - คณบดีและ
ประสบการณ์การ
สอนด้านวิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสูตร 

2 รศ.ดร.ธวัช 
ช่างผัส 

-Doctor rerum 
naturarium 
(Mathematics)    
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิศาสตร์) 

- ด้านวิชาเอก  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) 

กรรมการ อาจารย์ประจำ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่
น ความเชี่ยวชาญ
ด้าน  
Algebra, 
Semigroup, 
Universal Algebra 

3 ผศ.ดร.ยุทธ
พงษ์ ทิพย์ชาติ   

ค.ด. (คณิตศาสตร

ศึกษา) 

ค.ม. (การศึกษา

คณิตศาสตร์) 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) 

กรรมการ -อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา 
(บัณฑิตศึกษา 
ปริญญาเอก) 
-รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
บริการวิชาการและ
วิจัย 
- วิทยากรอบรมด้าน
การสอนคณิตศาสตร์ 



จ-24 
 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตัวแทนจาก  ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ 
- วิทยากรอบรมวิทย
ฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ 
- อาจารย์นิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู
  

4 นายตรี ภูวิ
โคตรธนกุล 

- ศษ.ม. การจัดการ
ศึกษา 
-ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 
-กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

- ด้านวิชาเอก 
และวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก ผู้แทน
ผู้ใช้บัณฑิต) 

กรรมการ - ครู (ผู้อำนวยการ
โรงเรียนธัญญาพัฒน
วิทย์) สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต24 

5 ดร.สมหวัง 
บุญสิทธิ์ 

- การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต (การวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร) 
- การศึกษา
มหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา) 
- การศึกษาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
ตัวแทนองค์การ
วิชาชีพคุรุสภา) 

กรรมการ ผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต1 

6 นางสาว
ปนัดดา สังข์
ศรีแก้ว 

ค.ด.(คณิตศาสตร

ศึกษา) 

ค.ม.(คณิตศาสตร

ศึกษา) 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 

7 นางสาวปวีณา 
ขันธ์ศิลา 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตัวแทนจาก  ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ 
วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์)  

เกียรตินิยมอันดับ 1 

8 นางสาวสมใจ 
ภูครองทุ่ง 

ค.ม.(คณิตศาสตร
ศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 

9 นางสาว
ประภาพร 
หนองหาร
พิทักษ์ 

วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

 

 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการ - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 

10 นางสาววรรณ
ธิดา ยลวิลาศ
  

วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

ประกาศนียบัตร

บัณฑิต(หลักสูตรและ

การสอน) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์

ประยุกต์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 

11 นายสุวรรณ
วัฒน์ เทียน
ยุทธกุล 

ค.ม.(คณิตศาสตร
ศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาเอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

- หัวหน้าสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

วันที่ 9 มกราคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
…………………………………… 
ผู้มาประชุม  

1. นายสุพจน์ ดวงเนตร    ประธานกรรมการ 
2.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ช่างผัส  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทิพย์ชาติ   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
4.   นายตรี ภูวิโคตรธนกุล   กรรมการ (ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต) 
5.   นายสมหวัง บุญสิทธิ์    กรรมการ (ผู้องค์กรวิชาชีพ) 
6.   นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว   กรรมการ 
7.   นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา   กรรมการ 
8.   นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง   กรรมการ 
9.   นางสาวประภาพร หนองหารพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
10.  นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ   กรรมการและเลขานุการ 
11. นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าไม่มาร่วมประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

เสนอร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
เสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรมีข้อคิดเห็นดังนี้ 
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แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ลำดับที ่ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้ไข  

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

1. รองศาสตราจารย์  

ดร.ธวัช ข่างผัส 

 

มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- ไม่ม ี

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูรภาพรวมของหลักสูตร 

- ไม่ม ี

หมวดที่  3  ระบบการจดัการศึกษา 
การดำเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสตูร 
โครงสร้างรายวิชา 
-ควรจัดรายวิชาหลักการทาง
คณิตศาสตร์ ในปี 2 เทอม 1 เพราะ
ปี 1 เทอม 2 และ ปี 2 เทอม 1 ยัง
ไม่มีการพิสูจน ์
รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ควร
ปรับชื่อดังนี ้
-รายวิชาบังคับก่อน:  Prerequisite: 
ควรเขียนเหมือนกันท้ังเล่ม 
-จากเดิม หลักการคณิตศาสตร์ 
ปรับชื่อเป็น หลักการทาง
คณิตศาสตร ์
- จากเดิม ภิณทนคณิตศาสตร์ ปรับ
ชื่อเป็น คณติศาสตร์วิยุต 
- จากเดิม สัมนาคณิตศาสตร์ ปรับ
ชื่อเป็น สมัมนาทางคณติศาสตร์ 
(seminar in mathematics) 
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
เปลี่ยนแปลงเป็น 1 หน่วยกิต และ
ปรับคำอธิบายรายวิชา เอาคำว่า

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ-28 
 
 

 

ลำดับที ่ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้ไข  

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

วิจัยคณติศาสตร์ออกเพราะซ้ำกับ
วิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตร ์
- พีชคณิตนามธรรม ปรับคำอธิบาย
รายวิชา เปลี่ยนจากคำว่า กลุม่ เป็น 
กรุป 
- จากเดิม คณิตตรรกศาสตร์ ปรับ
ชื่อเป็น ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร ์
- จากเดิม คณิตวิเคราะห์ ปรับชื่อ
เป็น การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์
หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและการประเมินผล 

-ไม่ม ี

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลนักศึกษา 

-ไม่ม ี

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย ์

-ไม่ม ี

หมวดที่  7  การประกันคณุภาพ

หลักสตูร 

-ไม่ม ี

หมวดที่  8 การประเมินและ

ปรับปรุงการดำเนินการของ

หลักสตูร 

-ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- เห็นควรปรับปรุงแก้ไข ก่อน

ดำเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผศ.ดร. ยุทธพงษ์ 

ทิพย์ชาติ   

มหาวิทยาลยั      

ราชภัฏ

มหาสารคาม 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- ไม่ม ี

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูรภาพรวมของหลักสูตร 
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ลำดับที ่ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้ไข  

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

- ไม่ม ี

หมวดที่  3  ระบบการจดัการศึกษา 
การดำเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสตูร 
โครงสร้างรายวิชา 
-ความเริ่มจากสาระที่ 1 จำนวนและ
พีชคณิต สาระที่ 2 การวัดและ
เรขาคณิต 
รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ควร
ปรับชื่อดังนี ้
- การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มในคำอธิบาย
รายวิชา ประเมินผลการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และปรับ
ภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย 
- การพัฒนาหลักสตูรวิชา
คณิตศาสตร์ ปรับชื่อเป็น การ
พัฒนาหลักสตูรคณิตศาสตร ์
- การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์
สำหรับครูคณิตศาสตร์ ปรับชื่อเป็น 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
- การวิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ 
ปรับคำอธิบายรายวิชา ลบ การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อการ
วิจัย  
- สะเตม็ศึกษา ปรับคำอธิบาย
รายวิชา จากการฝึกปฏิบตัิ เป็น 
การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
สะเต็มศึกษา 
- โปรแกรมสำเร็จรูปด้าน
คณิตศาสตร์ ปรับชื่อเป็น โปรแกรม
สำเรจ็รูปทางคณิตศาสตร ์
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ลำดับที ่ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้ไข  

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

- พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 
- การบูรณาการวิทยาระเบียบวิธี
สำหรับครูคณิตศาสตร์ เอาออก 
เพราะซ้ำ 
โครงงานคณติศาสตรส์ำหรับครูที่
สอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับชื่อ
เป็น โครงงานคณติศาสตรส์ำหรับครู
ที่สอนเอาออก การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและการประเมินผล 

-ไม่ม ี

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลนักศึกษา 

-ไม่ม ี

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย ์

-ไม่ม ี

หมวดที่  7  การประกันคณุภาพ

หลักสตูร 

-ไม่ม ี

หมวดที่  8 การประเมินและ

ปรับปรุงการดำเนินการของ

หลักสตูร 

-ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- เห็นควรปรับปรุงแก้ไข ก่อน

ดำเนินการต่อไป 

3. นายตรี ภูวโิคตรกุล  โรงเรียน

ธัญญาพัฒน

วิทย์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- ไม่ม ี

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูรภาพรวมของหลักสูตร 
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ลำดับที ่ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้ไข  

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

- ไม่ม ี

หมวดที่  3  ระบบการจดัการศึกษา 
การดำเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสตูร 
โครงสร้างรายวิชา 
ควรเรียงจากสาระ ดังนี้ จำนวนและ
พีชคณิตในคณติศาสตรส์ำหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวัดและ
เรขาคณิตสำหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ความน่าจะเป็นและสถิติใน
คณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- ความน่าจะเป็นและสถิติใน
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรยีน ปรับชือ่
เป็น ความน่าจะเป็นและสถิติ
สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- จำนวนและพีชคณิตในคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรยีน ปรับชื่อเป็น จำนวน
และพีชคณติสำหรับการศึกษาขั้น  
หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและการประเมินผล 

-ไม่ม ี

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลนักศึกษา 

-ไม่ม ี

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย ์

-ไม่ม ี

หมวดที่  7  การประกันคณุภาพ

หลักสตูร 

-ไม่ม ี
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ลำดับที ่ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้ไข  

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

หมวดที่  8 การประเมินและ

ปรับปรุงการดำเนินการของ

หลักสตูร 

-ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- เห็นควรปรับปรุงแก้ไข ก่อน

ดำเนินการต่อไป 

4. ดร.สมหวัง บุญสิทธ์ิ สำนักงานเขต

พื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต

1 

1. รายวิชาความสมัพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน ให้แก้ไขจาก 

PLC เป็น CoP ชุมชนปฏิบัติการ

เรียนรู้ และการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง 

โดยให้เก็บประเด็นสมรรถนะใน

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุภาให้

ครบทุกประเด็น 

2. รายวิชาค่านิยมและคณุลักษณะ

ความเป็นครูใหเ้พิ่มเติมประเด็นใน

เรื่องของค่านิยมและความพอเพียง

ในตนเอง การส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3. รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ให้

เป็นไปตามที่ได้จัดทาอธิบายรายวิชา

มาแล้ว แต่ให้เน้นเรื ่องของการนา

หลักสูตรสู่การปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติ

ได้จริง และให้เก็บประเด็นสมรรถนะ

ให้ครบทุกประเด็น 

4. รายวิชาศาสตร์การสอนและการจัดการเรยีนรู้ให้
เปลี่ยนเป็นวิชา วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น 
TPCK 

5. รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

เปลี่ยนชื่อเป็นการวิจัยและพัฒนา
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ลำดับที ่ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้ไข  

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

นวัตกรรมเพื ่อพัฒนาผู้ เร ียน และ

เก็บประเด็นสมรรถนะให้ครบ 

  6. รายวิชาการวัดและประเมินผล

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ ให้นา

รายวิชาการบริหารและการประกัน

คุณภาพไปไว้ในคาอธิบายรายวิชา

ด ้วย เน ื ่องจากม ีความสาค ัญใน

ประเด็นสมรรถนะ ให้ระบุสมรรถนะ

ให้ครอบคลุม 

 7. รายวิชาภาษาและนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสาหรับครู ให้เก็บประเด็น

รายละเอียดเร ื ่องของนวัตกรรม

ต ล อด จ น ภ า ษ า ให ้ ค ร อบ ค ลุ ม

เนื ่องจากมีเกณฑ์มาตรฐานด้าน

ภาษาที ่ผ ู ้ เร ียนจะต้องใช้ทดสอบ

สมรรถนะด้านภาษาในอนาคต และ

ในการจัดทาคาอธิบายรายวิชาให้

เก ็นให้ครอบคลุมให้ท ุกประเด็น

สมรรถนะ เน้นกระบวนการเรียน

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และการ

เป็นนวัตกร 

8. รายวิชาจิตวิทยา ให้นาเรื่องการ

บริหารจัดการในชั้นเรียนเข้าไปใน

รายวิชาจิตวิทยา โดยบูรณาการให้

ครอบคล ุมท ุกสมรรถนะให ้กลุ่ม

จิตวิทยาและการบริหารจัดการใน

ช้ันเรียน 
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ลำดับที ่ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ชื่อ – นามสกุล) 

หน่วยงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการแก้ไข 

ปรับแก้ไข

ตาม

ข้อคิดเห็น 

ไม่ปรับแก้ไข  

(โปรดระบุ

เหตุผล) 

9. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ให ้จ ัดให ้ครบจานวนชั ่วโมงและ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด 

 
 

   

 
มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 
 

ลงชื่อ...........................……… 
(นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ) 

กรรมการและเลขานุการ 
สรุปรายงานการประชุม 

 
 

 
(นายสุพจน์ ดวงเนตร) 

ประธานกรรมการ 
รับรองรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ฉ 
มติคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ครั้งที่ 2 /2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562   

ณ  ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
............................................................................................................................. ............................................ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายอมร มะลาศรี    ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3. นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์  กรรมการ 
  5. นางสาวจีรนันท์ วัชรกุล   กรรมการ 
  6. นายสุริยาวุธ สวุรรณบุบผา   กรรมการ 
  7. นางสาวชุลิดา เหมตะศิลป์   กรรมการ 
  8. นางสาวสวียา สุรมณี    กรรมการ 
  9. นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล   กรรมการ  

10. นายธีระ ภูดี     กรรมการ 
  11. นายมนชาย ภูวรกิจ    กรรมการ 
  12. นางสาววรนุช นิลเขต    กรรมการ 
  13. นางสาวสุพรรษา ผาสุข   กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุชิต คำหินกอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. นายจิรพงษ์ กาแก้ว    ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ เพาพาน  ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
  เมื่อคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามาครบองค์ประชุม นาย
อมร มะลาศรี ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
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สรุปสาระสำคัญ : ด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปรับหลักสูตรการ 
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูจากห้าปีเหลือสี่ปีและมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี ่ปี) พ.ศ.2562 รวมไปถึง ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และนโยบายของ
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ทางกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้ดำเนินการรายละเอียดของหลักสูตรตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอชื่นชมการทำงานของคณะฯ ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่ขอให้ตรวจสอบ 

การจัดรายวิชาครบถ้วนหรือยัง ภาษาที่ใช้ในการสอน อาจจะเพิ่มเป็นภาษาอื่น ๆ ได้นอกเหนือจากภาษาไทย 
เพิ่มรายวิชาความเป็นพลเมือง วิชาเพศวิถีและรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าไปในส่วนของวิชาศึกษา
ทั่วไป  

2. ให้มีกระบวนการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่าง มคอ.1 และเกณฑ์มาตรฐานของ 
คุรุสภากับคำอธิบายรายวิชา  

3. ข้อมูลและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม 
เงื่อนไขของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอ้างอิงตามรูปแบบที่ถูกต้อง 

4. ให้เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเรียนรู้  นวัตกรที่มีส่วนร่วมการสร้างสรรค์นวัตกรรม   
ใหม่ ๆ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

5. ให้นำมาตรฐานคุรุสภามาประกอบในเรื่องค่านิยมความเป็นครู เรื่องการปฏิบัติตนให้ 
เป็นแบบอย่าง  เรื่องความพอเพียง ส่งเสริมความเป็นครู แรงบันดาลใจ พัฒนาตนเองให้รอบรู้ ซึ่งอาจจะระบุไว้
ใน มคอ.3 ก็ได้ 
      
 มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     

ปิดประชุมเวลา   17.00  น. 
 
                                                            

นางสาวสุพรรษา ผาสุข    บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
  

           กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

 นายอมร มะลาศรี รับรองรายงานการประชุม 
 ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก ช 
มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ภาคผนวก ซ 
มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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