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ค าน า 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ โดยน าข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็น
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ตามข้อก าหนดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือให้สังคมมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต โดยมุ่งเน้นปรับปรุง
สมรรถนะของหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีสอน เพ่ือพัฒนาตามแนวทางให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จัดเป็นกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม 2) 
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 3) เป็นผู้ เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ และ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ดังนั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (หลักสูตร 4 ปี) โดยพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังต่อไป 
 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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สารบัญ 
  หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 2 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันการศึกษา และปีที่ส าเร็จการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
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 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 
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 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 11 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 13 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 13 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 13 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 17 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
71 
73 

   
มวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 75 
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สารบัญ (ตอ่) 

  หน้า 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 75 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 75 
 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) 82 
 4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 95 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 96 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 96 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 96 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 97 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 98 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 98 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 98 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 100 
 1. การก ากับมาตรฐาน 100 
 2. บัณฑิต 101 
 3. นักศึกษา 101 
 4. อาจารย์ 101 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 102 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 102 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 104 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 104 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 104 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 104 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 105 
   

ภาคผนวก ภาคผนวก ก ผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

110 
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  หน้า 
 ภาคผนวก ค 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการ
เรียนการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะ
และประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  

131 

 ภาคผนวก ง การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ 
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
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 ภาคผนวก จ ตารางสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

148 

 ภาคผนวก ฉ รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
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 ภาคผนวก ช รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
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 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การก าหนดรหัส
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 ภาคผนวก ฌ ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 158 
 ภาคผนวก ญ มติที่ประชุมการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอชหลักสูตร 174 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (หลักสตูร 4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะ      ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : xxxxxxxxxx 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Mathematics and English 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อย่อ (ไทย)   : ค.บ. (คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics and English) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Mathematics and English) 
 
3. วิชาเอก 
 - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับนักศึกษาที่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
       เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป  
  คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2563 
   เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
   ครั้งที ่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่4(151)/2563 
   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่7(154)/2563 

   เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  
ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนนานาชาติ หรือ สอนคณิตศาสตร์ในหลักสูตร English     
     Program 
8.2 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.3 นักวิชาการศึกษา นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
8.4 พนักงานบริษัทในประเทศ ต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5 ธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
8.6 อาชีพอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
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9. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา และปีที่ส าเร็จการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

1  นางรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม 
3-4603-0010x-xx-x 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาการศึกษา (อนุสาขาการ

วิจัยทางการศึกษา) 

ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2543 

2 นางสาวปิยะธิดา ชนะพันธ์ 
1 4514 0000X XXX 

อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี 2550 
3 นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล  

1 4304 0010X XXX 
อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 
4 นายพิสิฐ พินิจสกุล 

1 3299 0016X XXX 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
5 นางสาวขอบฟ้า จันทร์เจริญ 

5 4511 0000X XXX 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาการศึกษา  
(อนุสาขาการบริหารการศึกษา) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2542 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2540 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537 
6 นายทแกล้ว แกล้วกล้า 

 3 3199 0005X XXX 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยปูเน่   2556 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ 
 10.1.1 อาคารคณะครุศาสตร์ 
 10.1.2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ) 
 10.1.3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เครื่อง 
 10.1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียนรวม 9 ชั้น) 
 10.1.5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 10.1.6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น) 
 10.1.7 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
 
 10.2 ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ ์มีดังนี ้
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ
เรียนการสอน หน่วย 

จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 
2 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (ประจ าห้องเรียน) 1 เครื่อง 
3 พริ๊นเตอร์ (Printer) 6 เครื่อง 
4 ไมโครโฟน 2 ตัว 
5 ล าโพง 2 ตัว 
6 กลอง 4 ใบ 
 

 10.3 ห้องสมุด 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมี
ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายส าหรับบริการ โดยสามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
ศึกษาค้นคว้า ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
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10.3.1 สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อไม่ตีพิมพ์ 
 1. หนังสือและต ารา จ าแนกหมวดหมูต่ามระบบทศนิยมของดิวอ้ี มีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดหมู่ ภาษาไทย ต่างประเทศ รวม(เล่ม) 
1. กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
 สารสนเทศ การสื่อสาร 27,233 3,471 30,704 
2. กลุ่มวิชาปรัชญา จิตวิทยา 1,878 85 1,963 
3. กลุ่มวิชาศาสนา 1,001 15 1,016 
4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 27,056 1,358 28,414 
5. กลุ่มวิชาภาษา 4,871 650 5,521 
6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 5,618 497 6,115 
7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20,470 1,584 22,054 
8. กลุ่มวิชาศิลปะ 3,247 162 3,409 
9. กลุ่มวิชาวรรณกรรม  
 หมวดวรรณคดี 

1,552 133 1,685 

10.กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 3,203 270 3,473 
 

                   2. วารสาร และสื่อโสตทัศน์ 
รายการ จ านวน หน่วย 

1. วารสารทางวิชาการ วารสารทั่วไป ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  558 ชื่อเรื่อง 
2. วารสารวิชาการเย็บเล่ม  167 เล่ม 
3. สื่อโสตทัศน์ เช่น แผ่นวีดิทัศน์ 5,780 ชื่อเรื่อง 

 

 
                    3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ 

รายการ จ านวน หน่วย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ของ IG Library โดยแบง่หมวดหมู่ตาม IG Library Classification 

1. ด้านศิลปะและนันทนาการ 104 ชื่อเรื่อง 
2. ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และวรรณกรรมทั่วไป 289 ชื่อเรื่อง 
3. ด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 49 ชื่อเรื่อง 
4. ด้านภาษา 42 ชื่อเรื่อง 
5. ด้านวรรณกรรม วรรณคดี 68 ชื่อเรื่อง 
6. ด้านปรัชญา และจิตวิทยา 46 ชื่อเรื่อง 
7. ด้านศาสนา 28 ชื่อเรื่อง 
8. ด้านวิทยาศาสตร์ 176 ชื่อเรื่อง 
9. ด้านสังคมศาสตร์ 779 ชื่อเรื่อง 
10. ด้านเทคโนโลยี 673 ชื่อเรื่อง 
11. Provider Collection  278 ชื่อเรื่อง 



6 
 
         
               3. ฐานข้อมูลออนไลน์ 

รายการ จ านวน หน่วย 
1. ACM Digital Library 1 ฐาน 
2. Web of Science 1 ฐาน 
3. ProQuest Dissertation & Theses Global 1 ฐาน 
4. Springer Link – Journal 1 ฐาน 
5. American Chemical Society Journal (ACS) 1 ฐาน 
6. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 1 ฐาน 
7. Computer & Applied Science Complete (CASC) 1 ฐาน 

 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
เพ่ือวางกรอบเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะการท างานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All 
for Education) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า 
  สถานการณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประเทศไทยยังคงพบสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเศรษฐกิจกับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กัน
แบบในแบบต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลต่อกัน อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุน
ทางสังคมที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศต้องจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบความส าเร็จได้
ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และคุณภาพเช่นเดียวกัน ในโลกปัจจุบันที่มนุษย์เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการท างานเช่นที่ผ่านมา แต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การค้ าและ
กระบวนการทางสังคม รวมถึงระบบการศึกษา ซึ่งประเทศจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเพ่ิมโอกาสการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐานตลอดชีวิต 
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   ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าสถานการณ์ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน โดยบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้
ความสามารถ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบความคิดอย่างเป็นระบบ 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างทุนของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สังคมโลก
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ท าให้สังคม 
ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) หรือสังคมความรู้ (Knowledge Society) 
การสืบค้นและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
การเสริมปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในสถาบัน ระบบ โครงสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ในระดับต่าง ๆ จะมาพร้อมการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของต่างประเทศที่ยากแก่การปิดกั้น ไม่ว่า
วัฒนธรรมนั้นจะให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบก็ตาม สภาพสังคมจึงมีความซับซ้อนและมีปัญหาที่
ตามมาหลายประการ สังคมไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในสังคมให้สามารถปรับตัว
อยู่ได้อย่างเป็นสุข ในสภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะ
น าไปสู่ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาจะต้องสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดี
งามของไทย หลักสูตรต้องส่งเสริมให้เข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถใช้วิจารณญาณในการเลือกรับหรือ
ประยุกต์ส่วนดีของวัฒนธรรมไปพร้อมกับการรักษาและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม มุ่งพัฒนา
ให้คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความเป็นธรรม มี
ความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล การจัดการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของชาติ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับระบบสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กั บทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเศรษฐกิจชุมชน 
 
 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

 ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยการจัดกลุ่มดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานครูให้มีความชัดเจนและเป็นสากลมากข้ึนในด้าน
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ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู ยกฐานะให้ครูเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ควบคู่กับการสร้าง
แรงจูงใจให้คนเก่งและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพ ปรับปรุงค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า 
จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพครูให้
มีมาตรฐานทิศทางกัน รวมถึงสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างตรงประเด็นและเป็นเอกภาพใน
ยุคของนวัตกรรมที่จะยกระดับประเทศให้เป็น 4.0 ซึ่งทักษะการท างานของคนในวิชาชีพครูทางด้าน
ภาษาอังกฤษก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันมีความแตกต่างกับสมัยก่อนอย่าง
มาก เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกพัฒนาไปสู่ระบบการสอนที่ทันสมัย บุคลากรผู้สอนก็จ าเป็นต้องมีทักษะ
เฉพาะ สถาบันการศึกษาจึงต้องผลิตบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต โดยต้องผสานองค์
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพ่ือรวมกับความเป็นศาสตร์แห่งการสอนภาษาอังกฤษให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความต้องการของประเทศ สร้างคนที่มีความสามารถในหลายด้าน ๆ พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ควบคู่กับภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารสถานศึกษา พัฒนาก าลังคนให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง 
ยั่งยืน ด ารงชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างปกติสุข และเป็นฐานก าลังที่ส าคัญในการแก้ปัญหา การพัฒนาสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยในหมวด 1 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อที่ 7 คือ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จึงได้ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพ่ือสร้างบุคลากรทาง



9 
 
การศึกษาด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 และมุ่งผลิตบัณฑิตภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพเป็นเลิศทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถน าทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัยและศาสตร์ภาษาอังกฤษ รวมถึง
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  เน้นทักษะทางคณิตศาสตร์  ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่กับหลักทฤษฎีวิธีการสอน
คณิตศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ รวมถึงการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้น าทางการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานทางการศึกษา 
สามารถพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาและการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 
   หลักสูตรอื่น ๆ สามารถเลือกเรียนได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/
คณะ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  13.3.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ 
ส านักวิชาการและประมวลผลเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พัฒนาขึ้นบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยเสาะแสวงหาความรู้ 
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะส่งเสริมการเรียนรู้ของ
มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงก าหนดปรัชญาของหลักสูตรไว้ว่า  
  “ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูคณิตศาสตร์และครูภาษาอังกฤษที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นครู
มืออาชีพและเป็นผู้น าทางวิชาการด้านสอนคณิตศาสตร์และการสอนภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่และมีทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ” 
 
 1.2 ความส าคัญ 
  ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นได้มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งเน้นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม 2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 
3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 
6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) 
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
ซึ่งน ามามาบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับศาสตร์ภาษาอังกฤษในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สามารถการจัดการเรียน
การสอน พัฒนาและสรรค์สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้ 
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
ในการพัฒนา บูรณาการและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู จึงถือได้ว่ามีคุณลักษณะของความเป็นครู
คุณภาพ คือ เป็นครูผู้พร้อมทั้งในด้านความรู้ และมีหลักคุณธรรม จริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนและชุมชนต่อไป 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
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  1.3.1 มีความรู้และทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สามารถ
น าไปใช้ในการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และสามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
   1.3.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู โดย
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
บูรณาการการสอนคณิตศาสตร์ร่วมกับภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่
โดดเด่นในทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
   1.3.3 มีความสามารถในการการแก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์
ผลงานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีที่
เพ่ือการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนได้ 
   1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักถึงอุดมการณ์
และจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้น า สามารถท างานและอยู่
ร่วมกับชุมชนและสังคมได้ 
 

2. แผนการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 

แผนการก ากับมาตรฐานหลักสตูร กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร 
บัณฑิตสาขาวชิาคณิตศาสตร์และ 
ภาษาอังกฤษ ให้ทันสมัยและมี
มาตรฐานสูงตามเกณฑ์ที่ สกอ.  
 ก าหนดความต้องการของ 
กระทรวงศึกษาธิการและ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีสังคม
และวัฒนธรรม แนวโน้มของการพัฒนา
ประเทศและ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. พัฒนาหลักสูตรและ 
ปรับปรุงหลักสูตรอย่าง 
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการศึกษา 
แห่งชาติและมาตรฐาน 
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง 
การศึกษา 

2. ติดตามผลการประเมินหลักสตูร
จากการประกันคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่องและข้อเสนอแนะจาก 

 สภามหาวิทยาลัยฯ 
 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพหลักสูตรที่
น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยั และ
ข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลยั 

2. การทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม หนว่ยงาน
ทางการศึกษา รวมถึงสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทัง้แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ใน
ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงดา้น
ความต้องการทางสังคมและ
การศึกษา 

2. ส ารวจความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการศึกษา 

3. ศึกษาวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของ

1. รายงานผลการประเมนิ
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ใชบ้ัณฑิต 

2. รายงานผลการประชุม
เก่ียวกับคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ผู้ร่วมงานที่มีต่อบัณฑติ
ในด้านทักษะ ความรู้ 
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แผนการก ากับมาตรฐานหลักสตูร กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
สภาพแวดล้อมทีส่่งผลต่อการ
พัฒนาหลักสูตร 

4. เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่
ทันสมัย  

ความสามารถในการ
ท างานของบัณฑิตโดย
เฉลี่ยในระดับด ี

4. รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ  

3. แผนพฒันาบุคลากร 
ด้านการเรียนการสอน และ  
บริการวิชาการให้มีความรู้  
สมรรถนะและเจตคติที่ทนัสมัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. สนบัสนุนบุคลากรดา้น 
 การเรียนการสอนให้ท างาน 
 บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ของบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนให้มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
 วิชาการต่อบุคลากร 
 ด้านการเรียนการสอน 
 ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของ 
 ผู้เรียนต่อประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้ 

4. กระตุ้นให้นักศึกษาเปน็ผู้ 
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเข้า 
ร่วมกิจกรรม การประชุมหรือ 
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถด้านคณติศาสตร ์
และภาษาอังกฤษ 

1. หลักสูตรต้องมีเนื้อหาที่
เหมาะสมทั้งทางดา้นทฤษฎี
และปฏิบตั ิ

2. ส่งเสริมให้น าเสนองาน 
 ด้านคณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษต่อสาธารณชน 
3. ติดตามและเข้าร่วมการ

กิจกรรม การประชุมหรือ
สัมมนาอยา่งต่อเนื่อง 

1. จ านวนกิจกรรมที่
นักศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. รายงานการน าเสนองาน
ด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

3. รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรม การประชุม
หรือสัมมนา 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์  
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  จัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค 
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศตาม
มหาวิทยาลัย) 
  ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
   ภาคต้น  เดือน มิถุนายน - กันยายน 
   ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ในกรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจต
คติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน  
  2.3.2 นักศึกษายังไมส่ามารถปรบัตัวให้เข้ากับการจัดการเรยีนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
  2.3.3 นักศึกษายังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาใหม่ข้อ 2.3 
   2.4.1 จัดโครงการอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
   2.4.2 จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ 
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    2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
และการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - -  30  30 

 
  2.6 งบประมาณ 
   ใช้งบประมาณจากค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

  2.6.1 ประมาณการรายรับ (หน่วย : บาท)  
     อัตราค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาภาคต้น และภาคปลาย เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
6,500 บาทต่อคน และภาคฤดูร้อน 4,200 บาทต่อคน จ านวน 2 ภาคฤดูร้อน รวมค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 
17,200 บาท (เฉพาะชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่มีภาคฤดูร้อน) และ 13,000 บาท 
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ประมาณการรายรับส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน  516,000  1,032,000 1,422,000 1,812,000 

2. งบประมาณแผ่นดิน 24,000 48,000 72,000 96,000 

3. จัดสรรจากงบรายได้ 36,120 72,240 99,540 126,840 

รวมรายรับ 576,120 1,152,240 1,593,540 2,034,840 
  * หมายเหตุ  1. ค่าลงทะเบียน = จ านวนรับนักศึกษา x ค่าลงทะเบียน x 2 เทอม + ค่ากิจกรรมเสริมวิชาชีพ 
  2. ได้รับจดัสรร (เงินอุดหนุนจากงบแผ่นดิน) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 800 บาท/ปี/คน 
  3. ได้รับจดัสรรจากงบรายได้ = 7% x ค่าลงทะเบยีน  
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

2. งบด าเนินการ 
 1.1 ค่าตอบแทน 
 1.2 ค่าใชส้อย 
 1.3 ค่าวสัดุ 

63,000 126,000 189,000 252,000 252,000 

3. เงินอุดหนุน 
 2.1 การท าวิจัย 
 2.2 การบริการวิชาการ 

 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 

 
10,000 
10,000 

รวมรายจ่าย 63,000 126,000 189,000 252,000 252,000 
 

 หมายเหตุ  งบประมาณ: ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรวมเฉพาะงบด าเนินการ 
 
  2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ข) 
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 2.8 การโอนรายวิชาหรือเทียบโอนหน่วยกิต  
   การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศ
เพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
 
  2.9 การลงทะเบียนเรียน  
   2.9.1 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
(ยกเว้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน 22 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาในภาคปกติ หรือจะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพ่ิมเติม 
   2.9.2 บางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
        2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
       2.1. วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า  41 หน่วยกิต
          2.1.1. วิชาชีพครูบังคับ  29 หน่วยกิต
          2.1.2. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  12 หน่วยกิต 
       2.2. วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า  80 หน่วยกิต
          2.2.1. วิชาเอกบังคับ  60 หน่วยกิต 
              (1) ภาษาอังกฤษ  30 หน่วยกิต
              (2) คณิตศาสตร์  30 หน่วยกิต
           2.2.2) วิชาเอกเลือก  20 หน่วยกิต 
              (1) ภาษาอังกฤษ  10 หน่วยกิต
              (2) คณิตศาสตร์  10 หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 
 3.2 รายวิชาในหลักสูตร 
  3.2.1 การก าหนดรหัสรายวิชา 
   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การก าหนดรหัสวิชา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 
 1. ให้ใช้รหัสประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง       สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด 
  ตัวเลขตัวที่ 4   หมายถึง       ระดับชั้นปี 
  ตัวเลขตัวที่ 5, 6 และ 7   หมายถึง        ล าดับความยากง่ายของรายวิชา 
 2. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ 4 แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้ 
  เลข 1 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1 
  เลข 2 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 2 
  เลข 3 หมายถึง ระดบัชั้นปีที่ 3 
  เลข 4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 4 
  เลข 5 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 5 
  เลข 6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  เลข 7 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
  เลข 8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก      
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  3.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนให้ครบทั้ง 4 กลุ่มวิชา อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 1 รายวิชา และ /หรือ
อย่างน้อย 3 หน่วยกิต ซึ่งต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้แต่ละ
กลุ่มวิชาประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 
ก) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  

GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Japanese for Beginners  

GEN1105 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
 Chinese for Beginners  

GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Vietnamese for Beginners  

GEN1108 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  

 

ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 

 Aesthetics  
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต 3(2-2-5) 

 Morality and Life  
GEN2106 ทักษะชีวิต 3(2-2-5) 

 Life Skills  
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

 Information Literacy Skill for Learning in 21st Century  
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในท่ีสาธารณะ 3(2-2-5) 

 Personality Development and Art in Public 
Communication 

 

GEN2110 การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ 1(0-2-2) 
 Introduction to Profession  

GEN2111 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
 Meditation for Life Progress  
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ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  
GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6) 

 Global Society and Living  
GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนนิชีวติ 3(3-0-6) 

 Law for Living  
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

 Citizenship and Social Responsibility  
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา 3(3-0-6) 

 Roi Et Studies  
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 The King’s Wisdom for Local Development  
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวติ 3(2-2-5) 

 Life Dynamics in Environment  
GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 Modern Office Management  
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 

 Modern Entrepreneur  
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 3(2-2-5) 

 Life Skills for Undergraduate Students   
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 

 Media Literacy  
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม 3(2-2-5) 

 Social Forecasting  
GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม  2(1-2-3) 

 Thai Wisdom and Complementary Therapy  
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Laws and Professional Ethics  
 

ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
GEN4101 การออกก าลังกายและนนัทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise and Recreation for Health  
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพือ่คุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

 Science and Environment for Quality of Life  
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  3(2-2-5) 

 Life and Modern Technology  
GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
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 Agriculture and Quality of Life  
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 3(2-2-5) 

 Sustainable Agricultural Resources and Environment 
Management 

 

GEN4112 เกษตรวิถีไทย 3(2-2-5) 
 Thai Lives Agriculture  

 

3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 3.2.3.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(3-0-6) 

TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for Teachers 

3(2-2-5) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2(2-0-4) 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 

3(2-2-5) 
 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3(2-2-5) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3(2-2-5) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(3-0-6) 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and 
Learning 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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 ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

2(90) 

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2(90) 

TEP4203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

2(90) 

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

6(540) 

  
 3.2.3.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
 ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
     ก.1 คณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  

MEC1101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principle of Mathematics 

3(3-0-6) 

MEC1102 ระบบจ านวน 
Number Systems 

3(3-0-6) 

MEC1103 แคลคูลัส 1 
Calculus 1 

3(3-0-6) 

MEC1104 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) 

MEC1105 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

3(3-0-6) 

MEC2109 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Digital technology for mathematics learning 

3(2-2-5) 

MEC2107 เรขาคณิตเบ้ืองต้น 
Introduction to Geometry 

3(3-0-6) 

MEC2108 ทฤษฎีจ านวน 
Number Theory 

3(3-0-6) 

MEC4216 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 
English of Mathematics Teacher 

3(2-2-5) 

MEC3111 จ านวนและพีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 
Numbers and Algebra in School mathematics 

3(2-2-5) 

MEC2110 การจัดการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Mathematics Learning Management for Elementary 

3(2-2-5) 
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MEC3113 
 

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 
 

3(3-0-6) 

 ก.2 ภาษาอังกฤษ เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  
MEE1120 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

English Phonetics  
3(2-2-5) 

MEE1121 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 
English Structure 

3(2-2-5) 

MEE1122 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
English Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

MEE1123 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
English Reading Comprehension 

3(3-0-6) 

 MEE2120 การเขียนภาษาอังกฤษ 
English Writing 

3(2-2-5) 

MEE2121 วัฒนธรรมกับภาษาอังกฤษ 
Culture and English Language 

3(3-0-6) 

MEE2122 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นกลาง 
Intermediate English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

MEE3120 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นกลาง-สูง 
Upper-Intermediate English Listening and Speaking  

3(2-2-5) 

MEE2123 การอ่านบันเทิงคดีภาษาอังกฤษ  
Reading English Fiction 

3(3-0-6) 

MEE2124 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
English to Thai Translation  

3(2-2-5) 

  
 ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
  ข.1 คณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  

MEC1106 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
Probability and Statistics 

2(1-2-3) 

MEC3112 การวัดและเรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 
Measurement and geometry in school mathematics 

3(2-2-5) 

MEC2201 พีชคณิตนามธรรม  
Abstract Algebra 

3(3-0-6) 

 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  

MEC2202 History and Development of Mathematics 
MEC2203 การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

Analysis of School Mathematics Standards  
3(2-2-5) 

MEC2204 การวัดและประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์  
Measurement and Evaluation of Learning Mathematics 

3(2-2-5) 

MEC2205 วิยุตคณิต  
Discrete Mathematics  

3(3-0-6) 

MEC4114 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Seminar on Mathematics Education 

3(2-2-5) 

MEC3211 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
Activities in Mathematical 

2(1-2-3) 

MEC2206 ตัวแปรเชิงซ้อน  
Complex Variables 

3(3-0-6) 

MEC2207 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Problem Solving of Mathematical 

3(2-2-5) 

MEC3208 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 
Mathematical Literacy in School Mathematics 

3(2-2-5) 

MEC3210 สถิติเพ่ือการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Statistics for Mathematics Education Research 

3(2-2-5) 

MEC3211 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  
Research in Mathematics Education 

3(2-2-5) 

MEC3213 การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
Learning Media Construction for Mathematics  

3(2-2-5) 

MEC3214 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

 Organization of Learning Experience in Mathematics  
in Basic Education 

MEC4215 ทฤษฎีสมการ 
Theory of Equations 
 

3(2-2-5) 

          ข.2 ภาษาอังกฤษ เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
MEE3221 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

English Language Learning Management for the 21st 
century Learners 

3(2-2-5) 

MEE2221 การอ่านสารคดีภาษาอังกฤษ 
Reading English Non-Fiction 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต ท ( -ป-อ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  

MEE4222 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง 
Advance English Grammar 

2(1-2-3) 

MEE3222 การจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ 
English Activities Management 

2(1-2-3) 

MEE1222 ภาษาอังกฤษเพ่ือความรู้และความบันเทิง 
English for Edutainment 

2(1-2-3) 

MEE4220 ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการแสดง  
English for Performing Arts 

2(1-2-3) 

MEE4221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
English for Language Proficiency Tests  

3(3-0-6) 

MEE2223 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
English Creative Writing  

2(1-2-3) 

 
3.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาเอกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้อง
ไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.3 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (3-0-6) 
TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

MEE1120 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3 (2-2-5) 
MEE1121 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3( 2-2-5) 

MEC1101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GENxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (x-x-x) 
GENxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2 (2-0-4) 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

MEC1103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
MEE1123 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3 (3-0-6) 
MEE1122 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกิต  20 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENxxxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 
MEC1102 ระบบจ านวน 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  xxxxxxxxxxxxxxxx 2 (x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 8 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GENxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (x-x-x) 
GENxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

MEC1104 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
MEC1105 พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6) 
MEE2120 การเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
MEE2124 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  3 (2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENxxxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 3 (2-2-5) 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

MEC2107 เรขาคณิตเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
MEE2122 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นกลาง  3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

MEC1106 ความน่าจะเป็นและสถิติ 2 (1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENxxxx 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

3 (x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

MEE2123 การอ่านบันเทิงคดีภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  xxxxxxxxxxxxxxxx 2 (x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 8 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู) TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

MEC2108 ทฤษฎีจ านวน 3 (3-0-6) 

MEE3120 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นกลาง-สูง 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

MEC3211 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 2 (1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

MEC2109 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 (2-2-5) 

MEC3111 
จ านวนและพีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 

3 (2-2-5) 

MEC3112 
การวัดและเรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 

3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

MEE3220 การจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) 

MEE3221 
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  xxxxxxxxxxxxxxxx 2 (x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 (540) 

รวมหน่วยกิต 6 

 
ชัน้ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

MEE4121 วัฒนธรรมกับภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก) 

MEE4211 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3 (2-2-5) 
MEC4216 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3 (2-2-5) 
MEE4220 ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการแสดง 2 (1-2-3) 
MEE4221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17 
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3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 3.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    3.4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 

Japanese for Beginners 
3(2-2-5) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นอย่างบูรณาการ  ศึกษาค าศัพท์
และรูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายการ
แนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สรุปและตอบค าถามได้ และการเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได้ 

Integrated Japanese skills : listening, speaking, reading and writing; 
vocabulary; basic sentences and grammar,  conversation practices in daily 
l ife including greetings , self- introduction, time telling, shopping; practices of 
reading short messages, summarizing and answering questions, and writing simple 
sentences 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 

Chinese for Beginners 
3(2-2-5) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนอย่างบูรณาการ  การสนทนาขั้น
พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน า  การขอบคุณ และการขอโทษ เขียน
ตามค าบอกและเขียนประโยคง่ายๆ ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้นๆ การอ่านเพื่อสรุปและตอบค าถาม 

Integrated Chinese skills: listening, speaking, reading and writing; 
basic conversation practice in daily life including greeting, self-introduction, 
showing appreciation and asking apologies, taking dictation and writing simple 
sentences; practices of reading short messages, summarizing and answering questions 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน  

Vietnamese for Beginners 
3(2-2-5) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนอย่างบูรณาการ  การสนทนาขั้น
พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าการขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตาม
ค าบอกและเขียนประโยคง่ายๆ ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้นๆ การอ่านเพ่ือสรุปและตอบค าถาม 

Integrated Chinese skills: listening, speaking, reading  and writing; 
basic conversation practice in daily life including greeting, self-introduction, 
showing appreciation and asking apologies, taking dictation and writing simple 
sentences; practices of reading short messages, summarizing and answering questions 

 
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน 

Lao for Beginners 
3(2-2-5) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนอย่างบูรณาการ  การสนทนาขั้น
พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าการขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตาม
ค าบอกและเขียนประโยคง่ายๆ ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้นๆ การอ่านเพื่อสรุปและตอบค าถาม 

Integrated Chinese skills: listening, speaking, reading  and writing; 
basic conversation practice in daily life including greeting, self-introduction, 
showing appreciation and asking apologies, taking dictation and writing simple 
sentences; practices of reading short messages, summarizing and answering questions 

 
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(2-2-5) 

ประวัติ ความส าคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

History; importance of Thai language; development of Thai language 
skills: listening, speaking, reading and writing; enhancing skills of Thai usage including 
appropriate communication solutions  
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
    3.4.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
GEN2104 สุนทรียภาพ  

Aesthetics 
3(2-2-5) 

ความหมายและปรัชญาของสุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับการเห็น 
การฟังและการเคลื่อนไหว สุนทรียภาพทางด้านวัฒนธรรม องค์ประกอบของสื่อและการออกแบบ
กิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การวิจารณ์ความงามในเชิงสุนทรียภาพและการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

Meaning and philosophy of aesthetics; relation between aesthetic and 
visualization, hearing and movement; aesthetic of cultures; elements of materials 
and activity designs focusing on arts, music and dramatic arts; beauty of aesthetics 
criticism; application of knowledge of aesthetics to living 

 
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต  

Morality and Life 
3(2-2-5) 

ความหมาย คุณค่า ความจริงและเป้าหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิต ความหมายของจริยธรรม การพัฒนาจริยธรรมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง 
การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมการแก้ไขปัญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of living; 
definition of ethics; ethical development, development of self-morality and ethics; 
living together in society; solving life problems using religious principles 

 
GEN2106 ทักษะชีวิต 

Life Skills 
3(2-2-5) 

ทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการคิด กระบวนการ
การคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

Life skills for living in the current society using basics of psychology; 
understanding self and others; personal development; communication and building 
human relationships; thinking processes; processes of problem solving and critical 
thinking 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 Information Literacy Skill for Learning in 21st 
Century 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 แหล่งสารสนเทศทั้งแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น 
เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online 
Database) และเครื่องมือสืบค้นในอินเทอร์เน็ต การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การเรียบเรียงสารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย  

Importance of information and information literacy skills for learning in 
21st Century; information sources including institute sources such as libraries and 
internet information resources such as WebOPAC, Union Catalog, online database 
and other internet search engines; evaluation, analysis and synthesis of information; 
information arrangement; citation and references; using and distributing information 
ethically and legally 

 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 
3(2-2-5) 

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษท่ี 21 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ตามบริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนา
ชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

Meaning and importance of 21st Century Skills; keeping up with change 
based on world social context; searching, analyzing concepts related to 5Cs skills by 
integrating their applications for life and careers in the 21st Century effectively 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ 

Personality Development and Art in Public 
Communication 

3(2-2-5) 

แนวคิด บุคลิกภาพ และองค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกันการปรับ
พฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร มรรยาทสังคม หลักการใช้
ภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี การ
ฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเพื่อน าเสนอในที่สาธารณะ 

Concepts, personality and elements of personality affecting individual 
differences; behavioral training and impulse control; enhancing interpersonal relation 
in organizations; social etiquette; principles of language usage and social 
communication; arts of improvisation; techniques in creating plots; practice in public 
presentation  

 
GEN2110 การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ  

Introduction to Profession 
1(0-2-2) 

ฝึกทักษะการสร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการความเครียดของตนเอง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน การสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้รับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในทีมสุขภาพ บนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practice skills of self-awareness; self-stress management; using information 
technology in searching and presenting; developing interpersonal relation with clients, 
family members and health teams based on nursing code of ethics 

 
GEN2111 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Progress 
3(2-2-5) 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชน์และการวัดผลของสมาธิ 
สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ขั้นตอน และประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่ง
ควรรู้เรื่องวิปัสสนา การน าสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิต 

Meaning, objectives, process, characteristics, benefits and evaluations 
of meditation; meditation and sublimation development human beings; 
characteristics, process and benefits of contemplation (Jhans) and attainment (Nana); 
selected aspects of Insightful meditation; application of meditation for life 
development  
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    3.4.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
GEN3101 สังคมและวิถีโลก  

Global Society and Living 
3(3-0-6) 

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและ
ประชาคมอาเซียน สภาพปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผล
มาจากกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 

Ways of human living under global changes in the areas of society, 
culture, economy, politics and technology; dynamics of changes in a global society 
impacting the worlds’ population and Thai people; adaptation of Thailand in the 
international community and the ASEAN community; problems and trends of 
changes in Thailand as a result of globalization and the formation of the ASEAN 
community 

 
GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 

Law for Living 
3(3-0-6) 

หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
และทางอาญา 

Principles of public and private law; legal organizations related to civil 
and criminal procedures 

 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 
3(3-0-6) 

ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมืองและ
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของสังคมไทย 

History and development of Thai politics and government; political 
institutions and important political events; trends in the context of Thai politics and 
government 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

Citizenship and Social Responsibility 
3(3-0-6) 

หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมายของ
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวในสังคมประชาธิปไตย
และให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
การเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคมในฐานะพลเมืองโลก 

Basic principles of democracy; human rights; legal state and rule of 
law; meaning of “citizenship” in a democratic regime; self-development to be active 
citizens in a democratic society with social responsibility; building social 
consciousness and awareness of one’s role and duties as a good global citizen 

 
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา 

Roi Et Studies 
3(3-0-6) 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ 
บุคคลส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

Geography of Roi Et province; historical development; society and 
economy; culture; lifestyle; beliefs; rituals; traditions; wisdom; literatures; arts; 
dignitaries; the King and Roi Et province 

 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

The King’s Wisdom for Local Development 
3(2-2-5) 

พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated by His 
Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; application of the King’s 
Working Principles for sustainable development; application of the principles for 
local development 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต 

Life Dynamics in Environment 
3(2-2-5) 

แนวคิด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย และสังคม
โลกที่มี อิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่าง  ๆ เพ่ือปรับตัวให้ เท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ตระหนัก ส านึกและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

 Concepts, social environment, cultures, politics, Thai economic and 
global society influencing humankind; integration of different contexts for adjustment 
under current changes; awareness and consciousness in human value 
 
GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่  

Modern Office Management 
3(2-2-5) 

แนวคิดองค์การและส านักงานทันสมัย ลักษณะและความส าคัญของการจัดการ
ส านักงานสมัยใหม่ ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร การสื่อสารที่
จ าเป็นส าหรับส านักงานและระหว่างส านักงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการส านักงาน 

Concepts of modern organization and office; characteristics and 
importance of modern office management; operational study; tools for increasing 
efficiency of management; necessary communication in and among offices; use of 
information technology in office management 

 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneur 
3(2-2-5) 

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทและความส าคัญของการบริหารยุคใหม่ 
องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 

Concepts of business administration in globalization era; roles and 
importance of modern business administration; business plan elements 
entrepreneur; and writing business plan; competency preparation for being an 
business feasibility analysis; risk management 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

Life Skills for Undergraduate Students 
3(2-2-5) 

       แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้เจตคติ การ
เข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการจัดการปัญหา
เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย 

       Concepts and theories on emotion,  personality,  motivation, 
learning,  attitude,  self-understanding,  understanding others,  relationship 
establishment, living with others, problem solving skill for the daily living and self-
adjustment in the dynamic of university circumstances 

 
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ 

Media Literacy 
3(3-0-6) 

      ความหมายและความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
สื่อสาร การเข้าถึง เปิดรับ ตีความ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ อิทธิพลของ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ค่านิยม กฎหมาย และวัฒนธรรม สังคม 

      Meaning and importance of media literacy; concepts and principles 
about communication; accessing, exposure, interpreting and using information from 
various kinds of media; influences of information on daily life; values laws and social 
culture 

 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม 

Social Forecasting 
3(2-2-5) 

       หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการพยากรณ์ทางสังคม ทรัพยากรในการ
เข้าถึงการพยากรณ์ทางสังคม และการฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ทางสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ต่าง 
 ๆที่เกิดขึ้นในสังคมโลก สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก าลังเกิดขึ้นและอนาคต 

      Principles, meaning and the importance of social forecasting; 
resources to access social forecasting and social forecasting practice; analyzing case 
studies in various situations occurring in world community for adaptation in a 
changing society and future 
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     3.4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชือ่วิชาภาษาอังกฤษ  
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

Exercise and Recreation for Health 
3(2-2-5) 

 ความหมาย ความรู้เบื้องต้น และนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ ประเภท 
หลักการ และประโยชน์ของการออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การออกแบบ การจัด
กิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ ประเภทต่าง ๆ 
  Meaning, basic knowledge, public policy in health promotion; types, 
principles and benefits of exercises and recreational activities for health; activities design and 
management; practices of different types of exercises and recreational activities for health 
 

รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม 

Thai Wisdom and Complementary Therapy 
2(1-2-3) 

 แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและการบ าบัด
เสริมที่ใช้ในการพยาบาล ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์เพ่ือการผ่อนคลาย การแพทย์แผนจีน ดนตรี
บ าบัด สมาธิบ าบัด สะกดจิตบ าบัดและการสร้างจินตภาพ อาหารและการออก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
แนวทางการเลือกวิธีบ าบัดด้วยภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริมที่เหมาะสม 

 Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health and 
complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai medicine; herbs use in 
primary health care; herbal steam, herbal compress and Thai massage for relaxation; 
traditional Chinese medicine; music therapy; therapeutic meditation; hypnotherapy 
and guide imagery; food and exercise for health; complementary therapy selecting 
guideline 

GEN3114
  

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Laws and Professional Ethics 

3(3-0-6) 

 แนวคิด หลักการและความส าคัญของกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ 
ค าสั่งและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
มีจิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 Concepts, principles and importance of ministerial regulations, rules, 
regulation, notification and practical methods based on norms of profession; good 
governance principles and integrity; morality and ethics of the profession; code of 
professional ethic behaviors; public awareness and social responsibility 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชือ่วิชาภาษาอังกฤษ  
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต  

Science and Environment for Quality of life 
3(2-2-5) 

หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุข 

Fundamental of environment for science and quality of life; impacts of 
scientific and technological development on ecosystem, natural resources, and 
conservation; application of science to improve sustainable life quality 

 

GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
Life and Modern Technology 

3(2-2-5) 

ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อการด าเนินชีวิตและ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้ม ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือการด าเนินชีวิต และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

Meaning and concepts of modern technology; roles of modern 
technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends and impact of 
information technology in the future; application of modern technology in daily life 
and in local community development 

 

GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต   
Agriculture and Quality of Life 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของภาคการเกษตรกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ การผลิตทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การ
สร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้จากการเกษตร 

Importance of agricultural sector to human life; sustainable agricultural 
production; selection of agricultural products for safe consumption; herbs and health 
care; building opportunities and increasing income from agriculture 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชือ่วิชาภาษาอังกฤษ  
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนSustainable Agricultural Resources and 
Environment Management 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพ้ืนที่และ
ทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
จัดการของเสียทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 

Importance of agricultural resources and environment; principles of 
agricultural resources management; sustainable agriculture system; eco-friendly 
agricultural practices; agricultural wastes management; related laws in agricultural 
resources and environment management 

 
GEN4112 เกษตรวิถีไทย       

Thai Lives Agriculture 
3(2-2-5) 

ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน 
การเกษตร การเกษตรในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร  

Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdom in 
agriculture; current agriculture; utilization of agricultural products and residues 
 
 3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     3.4.2.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
                               ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

3 (3-0-6) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรี ยน
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 
  Importance of psychology for teacher; behaviors and nature of learner’s 
analysis; learners development based on learners’ potential of their age according to 
concepts, theories of development psychology, learning psychology, educational 
psychology, special education psychology; guidance and counseling psychology; Executive 
Function for learning; applying psychology concepts and theories in teaching and learning 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
management 
 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

Thai Language for Communication for Teachers 
3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร 
การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

Speech Communication for Teachers; principles and techniques of Thai 
usage; listening, speaking, reading and writing practice; gesture for carrying meaning in 
Teaching and learning; information searching for self-development in order to be 
omniscient, up to date and able to keep up with change; language and culture for 
peaceful coexistence; learning management design for learner development: 
listening, speaking, reading, writing and gesture 
 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ 
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  

Evolution of Thai and world education; application of philosophies, 
concepts and theories in education, religion, economy, society and culture for 
developing education institutions; analysis of education based on creativity according 
to the principles of particular philosophies; concepts and strategies of educational 
management to strengthen sustainable development; educational provisions in the 
constitution, and National Education Act 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 

3 (2-2-5) 

 ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 Importance and teachers’ professional development; condition of 
teacher’s works, values, ideology, morality and ethics; code of ethics of Teaching 
profession and cultivating spirituality of teachers; making progress in career and 
teachers’ professional development; creating interaction between teachers and 
learners in order to promote learners’ potential; reflective thinking practice for 
applying in self-development as a good teachers; having knowledge and Keep up 
with change and learn continuously 

 
 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการ
สอนและระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts and theories in educational innovation and 
Information Technology for education; using and applying digital technology for 
education and learning management; design Teaching materials and Teaching 
process based on the nature of core subjects, learning management based on 
individual differences; motivating learners to be innovators; ethics and laws of digital 
technology; reflective practice in self-development to be omniscient and able to 
keep up with change 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3 (2-2-5) 

      ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

     Meaning, elements and importance of curriculum; basic factors that 
influence curriculum development; models of curriculum; Pedagogical Content 
Knowledge; curriculum in various educational levels; learning standard, indicator, 
processes of curriculum development; curriculum development and using 
curriculum to develop lesson plans, curriculum evaluation, curriculum plan, 
problems and trends in curriculum development; curriculum modification and 
development for local needs 
 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

Science of pedagogy; concepts of learning management; models of 
learning management; learning innovation in 21st century; theories and models of 
learning management for gaining analytical thinking skills, creative thinking and 
problem solving; principles, concepts and guidelines for making learning plans; using 
learning management plans in the classroom; using Teaching techniques and skills 
for learning development; material design, sources of knowledge, educational 
technology and classroom environment for learning; integrating of inclusive 
education learning; classroom management and creating learning atmosphere in 
order to promote learners’ learning 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

 
 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3 (3-0-6) 

      ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาท
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     Definition, concepts and principles of educational quality assurance; 
process of educational quality assurance; instruments and techniques in educational 
quality assurance; internal quality assurance system; external quality assurance 
system; monitor of educational quality assurance; roles of related person in 
educational quality assurance; information system for educational quality assurance ; 
study of best practice in educational quality assurance; practicum in education 
quality development projects; design and process of educational quality assurance; 
applying the results of educational quality assurance as a guideline for quality 
development of learners, instructors, administrators, and related person to be 
educated and keep update with changes 
 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

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

     วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     Authentic learning measurement and evaluation; contexts and 
individual differences of learners; concepts and theories of learning measurement and 
evaluation; ethics for assessors; developing and analyzing the quality of measurement 
and evaluation tools; taking evaluation results for quality development of learners, 
teachers, administrators and stakeholders in order to be omniscient and able to keep up 
with change 
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TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and 
Learning 

3 (2-2-5) 

      วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การ
ใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

      Research for solving problems and learner development; concepts 
of research; researcher ethics; study of problems, problem analysis and needs in 
learner development; research design; creating innovation for learning development 
related to the nature of majors, contexts, and individual differences of learners; 
creating and validating research instruments, collecting data, data analysis, writing 
research report; using research for developing learners, instructors, administrators, 
and stakeholders in order to be omniscient and able to keep up with change 
 
                              ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
2 (90) 

     สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา 
เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอก
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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      Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith 
in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of teacher 
and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, assistance, and development to the preferred 
characteristics, provide well-organized report of learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, Innovation and Educational Technology, conclude the 
guideline and activities for teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher performance, conclude 
the lesson learned from learning experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 
 
TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
2 (90) 

วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก 
เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 Prerequisite: Internship 1 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, and ability based learner development, manage quality 
learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents 
to develop and help students to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher who is able to adjust to 
keep up with the change of both professional teaching and core major sciences, 
participate in projects related to promoting conservation of culture and local wisdom 
and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 
2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ วัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Prerequisite: Internship 2 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere 
that encourages students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by applying digital 
technology or modern educational innovations, collaborate with parents to develop 
and strive to solve students' problems to have the desirable characteristics, 
measurement and evaluation according to the learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, innovation design, implementation of 
educational quality assurance in accordance with each level of education, clearly 
reflecting the changes that have occurred to students themselves from participating in 
activities that promote professional progress, projects related to promoting conservation 
of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Internship 4 
6 (540) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้า
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Prerequisite: Internship 3 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced 
thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 3.4.2.2 วิชาเอก 
    ก) วิชาเอกบังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 ก.1 คณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEC1101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principle of Mathematics 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ระเบียบวิธีพิสูจน์ และการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์และ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

Nature and structure of mathematics, logic, methods of proof and 
mathematical reasoning about the number, sets, relations, functions for applying to 
prove and give mathematical reasoning 

 
MEC1102 ระบบจ านวน  

Number Systems 
3(3-0-6) 

ที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ 
จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Background, properties, and theory in natural numbers, integer 
numbers, rational numbers, irrational numbers, real numbers and complex numbers to 
apply in learning management at the basics education level 

 
MEC1103 แคลคูลัส 1 

Calculus 1 
3(3-0-6) 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์
ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

Limits and continuity of function of one variable , differentiation of the 
default function, applications of differentiation , L'Hospital's rule , integral , improper 
integral , applications of integral and apply to use in mathematics learning 
management at the basic education level 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

 
MEC1104 แคลคูลัส 2  

Calculus 2 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (MEC1103)  
 Prerequisite : Calculus and Analytic Geometry 1 (MEC1103)  

ล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมก าลัง ปริพันธ์สองชั้น 
อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Sequences and series, infinite series, convergence test, power series, 
double integral, partial derivative and basic of ordinary differential equations to apply 
in mathematic learning management 

 
MEC1105 พีชคณิตเชิงเส้น 

Linear Algebra 
3(3-0-6) 

เมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ 
ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เพื่อประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

Analytical Matrix , determination matrix linear, equation system , basic 
operations , vectors and vector spaces , base , linear transformations, Eigen values 
and Eigen vectors and apply to be used in mathematics learning management at the 
basic education level 

 
MEC2107 เรขาคณิตเบื้องต้น  

Introduction to Geometry  
3(3-0-6) 

ระบบสัจพจน์ อันตเรขาคณิต เรขาคณิตแบบยุคลิด ทฤษฎีเรขาคณิตในหนังสือ อิลิ
เมนต์ การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  

Axiomatic system, finite geometry, Euclidean geometry, geometry theory 
of the element, discovery of non- Euclidean geometry 

 
MEC2108 ทฤษฎีจ านวน  

Number Theory 
3(3-0-6) 

ระบบสัจพจน์ อันตเรขาคณิต เรขาคณิตแบบยุคลิด ทฤษฎีเรขาคณิตในหนังสือ อิลิ
เมนต์ การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  

Axiomatic system, finite geometry, Euclidean geometry, geometry theory 
of the element, discovery of non- Euclidean geometry 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

 
MEC2109 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

Digital technology for mathematics learning 
3(2-2-5) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างสื่อการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

Application of digital technology, programming package for mathematics 
to create learning media and apply to manage mathematics learning at the basic 
education level 

 
MEC4216 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 

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

โครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์วิชาการทาง
คณิตศาสตร์ ความคิดรวบยอด หลักการและเทคนิคการอ่าน การเขียนและน าเสนองานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

The structure of English for academic mathematics; vocabulary for 
academic mathematics; techniques and principles for academic mathematics reading; 
the writing and presentation of mathematics in English to use in mathematics 
learning management at the basic education level 

 
MEC2110 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

Mathematics Learning Management for 
Elementary 

3(2-2-5) 

วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัด การ
เรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เทคนิคและวิธีสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา การวัดและประเมินผล
ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ค าศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
เน้นการเลือกใช้และพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

Elementary mathematics curriculum analysis, design and practice in learning 
management on the topic of numbers, algebra, measurement, geometry, statistics, and 
probability for Elementary students, mathematical skills and processes, techniques and 
methods for teaching elementary mathematics, mathematics measurement and 
evaluation at elementary level, vocabulary and use of English in elementary mathematics, 
selection and development of media by elementary mathematics technology 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEC3111 จ านวนและพีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  
Numbers and Algebra in School mathematics 

3(2-2-5) 

ความรู้เชิงความหมายและข้ันตอนวิธีทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวน ระบบจ านวน 
และการด าเนินการของจ านวน สมบัติ แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม การใช้นิพจน์ 
สมการ อสมการ และเมทริกซ์ ในการอธิบายและแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริง  

Mathematical conceptual knowledge and mathematical procedural 
knowledge concern in numbers, numbers system, operation of numbers, usage of 
numbers, pattern, relations and functions, sequences and series; application of 
expressions equation, inequality and matrix to explain and solving in real life 
situation 

 

MEC3113 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(3-0-6) 

ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ลาดับของจ านวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเนื่องอนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ และอนุกรมของจ านวนจริง เพื่อประยุกต์ใช์ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

Real number system, topology of real number, sequences of real 
number, limits and continuity, derivatives, Riemann’s integrals and series of real 
number apply in the management of learning mathematics 

 

 ก.2 ภาษาอังกฤษ เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEE1120 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
English Phonetics  

3(2-2-5) 

เสียงในภาษาพูด สรีรสัทศาสตร์ สัทอักษรส าหรับการออกเสียงภาษาอังกฤษ สัทธ
สัมพันธลักษณ์ ฝึกและฟังการออกเสียง ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียงกิจกรรมการออก
เสียงภาษาอังกฤษ 

Speech sounds, articulatory phonetics, phonetic alphabet for English 
pronunciation, prosodic features, ear training and performance, phonetic symbols 
and pronunciation; pronunciation activities 

 

MEE1121 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 
English Structure 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของโครงสร้างภาษาอังกฤษ ชนิดและหน้าที่ของค า ล าดับค า วลีประโยคอย่าง
ง่ายกรรมวาจกและกรรตวาจกท่ีใช้ในกาลต่าง ๆ 

Importance of English structure, word types and parts of speech, word 
order, phrase, simple sentences as active and passive voices in different tenses 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEE1122 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
English Listening and Speaking in Daily Life  

3(2-2-5) 

ทักษะการฟังและพูดในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การอ าลา การแนะน าตัวเอง การ
เล่าเรื่องเก่ียวกับตัวเอง การนัดหมาย การขอโทษ การสื่อสารทางโทรศัพท์  

Listening and speaking skills in daily life, greeting, farewell, self-
introduction, telling story about oneself, making appointments, making apology, 
telephone communication 

 
MEE1123 

 
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
English Reading Comprehension 

3(3-0-6) 

การอ่านเนื้อเรื่อง กระบวนการอ่าน กลยุทธ์การอ่านต่าง ๆ ที่ช่วยให้ สามารถเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ ประโยค ความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยค ประเด็นส าคัญ และรายละเอียดจาก
เนื้อเรื่องที่อ่าน  

 Passage reading, reading process, reading strategies to understand 
vocabulary, sentences, and their relationships and to identify main idea and details 

 

MEE1123 การเขียนภาษาอังกฤษ 
English Writing 

3(2-2-5) 

การเขียนประโยคใจความเดียวและประโยคความรวมและประโยคความซ้อนการใช้
ค าเชื่อมที่เหมาะสม ความรู้เบื้องต้นในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคและย่อหน้า  

Writing simple, compound and complex sentences, using appropriate 
connectors, fundamentals of written texts at paragraph level 

 

MEE4121 วัฒนธรรมกับภาษาอังกฤษ 
Culture and English language 

3(3-0-6) 

วัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติ  วัฒนธรรมของ
ชาวอังกฤษและอเมริกันเน้นวัฒนธรรมที่มีความส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

Cultures of native speakers of English, British and American, with 
emphasis on culture important to the study of English as a foreign language 

 

MEE2123 การอ่านบันเทิงคดีภาษาอังกฤษ 
Reading English Fiction  

3(3-0-6) 

การอ่านบันเทิงคดีภาษาอังกฤษ เรื่องสั้น นิยายระดับง่าย นิทาน เทพนิยาย กวี
นิพนธ์ระดับง่าย 

Reading English fiction, short stories, easy novels, tales, fairy tales, easy 
poetry. 

 

MEE2122 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษข้ันกลาง 3(2-2-5) 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

Intermediate English Speaking and Listening 
ทักษะการฟังและพูดเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องความสนใจ

ส่วนบุคคล อธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความหวัง ความทะเยอทะยาน และการให้เหตุผล
เบื้องต้น รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการที่สอดคล้องกับกรอบ CEFR ระดับ 
B1 การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับประโยค ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

Listening and speaking skills in related familiar situations or personal 
interests, explain experience and events, expectation, ambition, and giving reasons as 
well as giving opinions and plans according to CEFR B1, teaching mathematics using 
English in sentence level, English in mathematics classroom 
 
MEE3120 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษข้ันกลาง-สูง 

Upper-Intermediate English Speaking and Listening 
3(2-2-5) 

ทักษะการฟังและพูดเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวและด้านการงาน ทักษะการน าเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับชีวิตในที่ท างาน อธิบายวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ จุด
แข็งและจุดอ่อน แนวความคิดและแนวทางที่จะใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ใช้ภาษา
อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทางสังคม การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น  

Listening and speaking skills in personal life and career, explain life at 
work, educational background, experience, strengths and weakness, concepts and 
methods for improving work efficiency, use appropriate language in social situations, 
using English to teach mathematics class at higher level 

 
MEE2124 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

English to Thai Translation  
3(2-2-5) 

การเปรียบเทียบความต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในด้านไวยากรณ์และ
ความหมาย การตีความภาษาอังกฤษในระดับค า วลี และประโยค เพื่อแปลเป็นไทยที่เหมาะสม 

Comparison of grammatical and lexical differences between Thai and 
English. Interpreting English words, phrases, sentences for translating into appropriate 
Thai language  
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ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
ข.1 คณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 

รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEC110 ความน่าจะเป็นและสถิติ  
Probability and Statistics 

2(1-2-3) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง และการ
แจกแจงของตัวอย่างสุ่ม และการประมาณค่า เพื่อน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Basic statistics, simple data analysis, probability, probability distribution 
of a random variable, discrete and continuous probability distributions, sampling 
distribution and estimation, Apply in the mathematics learning management 

 

MEC3112 การวัดและเรขาคณิตในคณติศาสตร์ระดับโรงเรียน 
Measurement and Geometry in School Mathematics 

3(2-2-5) 

เนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู้สาระการวัดและเรขาคณิตที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคและวิธีสอนการวัดและเรขาคณิต การเลือกใช้และพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนสาระการวัดและเรขาคณิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนสาระการวัด
และเรขาคณิต การออกแบบและฝึกปฏิบัติการสอนสาระการวัดและเรขาคณิต 

Content and learning standards of measurements and geometry that are 
consistent with the core curriculum of basic education. Techniques and methods of 
teaching measurement and geometry. Selection and development of teaching and 
learning materials. Innovation and technology for teaching of measurement and 
geometry. Design and practice of teaching of measurement and geometry 

 

MEC2201 พีชคณิตนามธรรม  
Abstract Algebra 

3(3-0-6) 

การด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎีบท
สมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริงและฟิลด์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

Binary operation, group, subgroup, permutation group, symmetric group, 
isomorphism theory, introduction to ring and field to apply in mathematic learning 
management 
 
 
 
 
 



56 
 
รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEC2202 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 
History and Development of Mathematics 

3(2-2-5) 

สืบค้นแนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ ๆ ในเรื่องจ านวน 
ตัวเลข เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Retrieve the famous mathematicians’ concept and philosophy in 
number, geometry, algebra, measurement, statistics and probability. Pre-historic era, 
middle era, the 17th century, and current mathematics, including the mathematics 
evolution in Thailand applying in the mathematics learning management 

 

MEC2203 การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
Analysis of School Mathematics Standards  

3(2-2-5) 

การสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ความคิด
รวบยอดที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดและแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ การจัดระดับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

Mathematical communications; mathematical concept; misconception 
of mathematics; mathematical processes; mathematical thinking and solving 
processes; the ranking of mathematical content analysis in the curriculum of basic 
education 

 

MEC2204 การวัดและประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์  
Measurement and Evaluation of Learning 
Mathematics 

3(2-2-5) 

แนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร
คณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทาง
คณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ การออกแบบการวัดและประเมินผลเพื่อการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

Concepts and theories in measurement and evaluation, Relationship 
between Mathematics curriculum and evaluation, design of cognitive domain, 
psychomotor domain and affective domain tools. Finding quality tools and scoring. 
Applying assessment results to develop learners. Innovative Mathematical measurement 
and evaluation. Design the measurement and evaluation for the development of 
mathematics teaching and learning activities 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEC2205 วิยุตคณิต  
Discrete Mathematics  

3(3-0-6) 

หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพิ่ม
เข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Principles of counting, permutation, combination, binomial theorem, 
inclusion-exclusion principle, pigeonhole principle, recurrence relation and 
introduction to graph theory apply in the management of learning mathematics 

 
MEC4114 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา  

Seminar on Mathematics Education 
3(2-2-5) 

การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นหา ทบทวนวรรณกรรม การน าเสนอและร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

Selection of topics in research, literature, and discussion on knowledge 
or research in mathematics Used as a guideline the mathematics learning 
management 

 
MEC3211 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

Activities in Mathematical 
2(1-2-3) 

แนวคิดและหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ ค่ายคณิตศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ ออกแบบ ด าเนินการจัดกิจกรรม การวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 

Concepts and principles of mathematical activities in mathematics 
camps mathematics project, design, organize activities Measurement and evaluation 
of mathematical activities 

 
MEC2206 ตัวแปรเชิงซ้อน  

Complex Variables 
3(3-0-6) 

จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ตัวแปรเชิงซ้อน การหาปริพันธ์
ตัวแปรเชิงซ้อน อนุกรมลอ-เรนต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง การส่งคงแบบและการประยุกต์ 

Complex numbers, functions of a complex variable, differentiation of a 
complex variable, integral of a complex variable, Laurent’s series, residue theorem, 
conformal mapping and application 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEC2207 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
Problem Solving of Mathematical 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปัญหาและการ
ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  

Meaning, importance, types of problems in mathematics. Problem 
solving in 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 

 
MEC3208 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในคณติศาสตร์ระดับโรงเรียน 

Mathematical Literacy in School Mathematics 
3(2-2-5) 

สืบค้นความหมายประเภทของสถิติ ข้อมูล การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย แปลผลค่าสถิติจากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเน้นประยุกต์งานวิจัย
คณิตศาสตร์ศึกษา 

Retrieve the research meaning, types of statistics data, scrutinizing data 
and analysis of data, measures of central tendency, measure of dispersion, 
hypothesis testing, testing the difference in means, one-way analysis of variance, 
simple regression analysis, Interpreting results from statistical data by using Statistical 
packages focusing on applied mathematics education research 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEC3210 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
Statistics for Mathematics Education Research 

3(2-2-5) 

สืบค้นความหมายประเภทของสถิติ ข้อมูล การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย แปลผลค่าสถิติจากการประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเน้นประยุกต์งานวิจัย
คณิตศาสตร์ศึกษา 

Retrieve the research meaning, types of statistics data, scrutinizing data 
and analysis of data, measures of central tendency, measure of dispersion, 
hypothesis testing, testing the difference in means, one-way analysis of variance, 
simple regression analysis, interpreting results from statistical data by using statistical 
packages focusing on applied mathematics education research 

 

MEC3211 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  
Research in Mathematics Education 

3(2-2-5) 

สืบค้นและวิเคราะห์ความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการท าวิจัยและสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
รายงานการวิจัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

Retrieve, analyze the research meaning, methodology, process and 
statistics. Designing the mathematics improvement learning management. Analyzing 
the information and summarize the research report and apply the research result to 
enhance the learners 

 
MEC3213 การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

Learning Media Construction for Mathematics  
3(2-2-5) 

บทบาทของสื่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสร้างและการใช้สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สื่อประเภทสิ่งพิมพ์และสื่อ
ประดิษฐ์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ 

Roles of the media in mathematics learning, construction and usage of 
media/learning resources in mathematics curriculum for basic education, media 
publications, inventions, uses of program instruction to construct mathematics lessons, and 
mathematics camping 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEC3214 การจดัประสบการณเ์รียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
Organization of Learning Experience in Mathematics 
in Basic Education 

3(2-2-5) 

เป้าหมายการจัดการศึกษา สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ การคิดเป็นคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 

Aims of organization of education, mathematical competencies, 
mathematizing; learning activities in mathematical classroom; learning activities 
through mathematical processes; theories and various teaching methods to be 
learner centered; analyzing and designing learning media; analyzing unit plans and 
the organization of learning plans; development of learning plans using innovation in 
education 

 

MEC4215 ทฤษฎีสมการ 
Theory of Equations 

3(2-2-5) 

พหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ สมการพหุนาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ รากตรรก
ยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

Analytical polynomial of one variable, Horner's process , taylor's formula 
, polynomial equation , relations of coefficient and roots of quadratic equations, 
cubic equation and quartic equations , rational number roots, descarte’s rules , root 
estimation and apply to use in mathematics learning management at the basic 
education level 

 
MEE4222 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษข้ันสูง 

Advanced English Grammar  
2(1-2-3) 

ประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ข้ันสูงผ่านสถานการณ์จ าลองและกรณีศึกษา 

Types of sentences; analyze sentence structures; clauses and advanced 
grammar focusing on organizing learning activities in educational simulations and case 
studies 

 
MEE3221 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

English Language Learning Management for the 21st 
3(2-2-5) 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

century Learners 
                 แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับชั้นเรียนภาษาอังกฤษ    
                 Principles and approaches of English language learning management for 
the 21st century learners; techniques for active learning management for English 
classroom   

 
MEE2221 การอ่านสารคดีภาษาอังกฤษ 

Reading English Non-Fiction 
3(3-0-6) 

การอ่านสารคดีภาษาอังกฤษ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ ข่าว โฆษณา บทความ  
บทวิจารณ์  

Reading English non-fiction, biography, autobiography, news, advertisements, 
articles, reviews 

 
MEE3220 การจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ 

English Activity Management 
2(1-2-3) 

แนวคิดและหลักการการจัดกิจกรรมการสอนทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค่าย
ภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาอังกฤษ วันวัฒนธรรมต่าง ๆ ออกแบบ ด าเนินการจัดกิจกรรม การวัด
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ 

Concepts and principles of English teaching activities in English camps, 
English project, culture days, design, organize activities, measurement and evaluation 
of English activities 
 
MEE1221 ภาษาอังกฤษเพื่อความรู้และความบนัเทิง 

English for Edutainment 
3(2-2-5) 

การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง เกม วรรณกรรม รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และสื่อ
บันเทิงต่างๆ การปรับใช้สื่อของจริง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

Learning English through songs, games, literary works, television 
programs, movies, and other entertainment channels; application of entertainment 
media for language teaching classroom 
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รหัสรายวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

MEE4220 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง 
English for Performing Arts  

2(2-1-3) 

บูรณาการการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการแสดงละครเวที กิจกรรมเสริมทักษะการ
แสดง การเขียนบท การประยุกต์วรรณกรรมมาสร้างเป็นละคร สามารถแสดงบทบาทของตัวละครต่าง 
ๆ ได้ การยืนบล้อค การแสดงอารมณ์ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ การร้องเพลงภาษาอังกฤษประกอบละคร
เวที และกระบวนการการจัดท าละครเวทีภาษาอังกฤษ 
  Integrated English in a play performance, activities for performing, script 
writing, applying literature to create a play. Being able to act in any character: blocking, 
feeling expression, singing in English for a play, and the process of conducting a play in 
English 
 
MEE4221 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 
English for Language Proficiency Tests  

3(2-2-5) 

เทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS และ TOEIC 
และฝึกท าแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

Techniques for English language proficiency tests such as TOEFL, IELTS 
and TOEIC; practicing tests English exam at B2 level: CEFR 

 
MEE2223 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 

English Creative Writing 
2(2-0-4) 

การเขียนงานร้อยแก้ว ประวัติบุคคล เรื่องสั้น บทละคร และการเขียน บทร้อยกรอง 
Writing prose works, biographies, short stories, plays, and poems. 

 
3.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 



 

 3.5 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1  นางรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม 
3-4603-0010x-xx-x 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาการศึกษา (อนุสาขาการวิจัย

ทางการศึกษา) 

ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2543 

2 นางสาวปิยะธิดา ชนะพันธ์ 
1 4514 0000X XXX อาจารย์ 

วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี 2550 

3 นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล  
1 4304 0010X XXX 

อาจารย์ 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 

4 นายพิสิฐ พินิจสกุล 
1 3299 0016X XXX อาจารย์ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

5 นางสาวขอบฟ้า จันทร์เจริญ 
5 4511 0000X XXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาการศึกษา 

(อนุสาขาการบริหารการศึกษา) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2542 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2540 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537 

6 นายทแกล้ว แกล้วกล้า 
 3 3199 0005X XXX อาจารย์ 

M.A. (English) University of Pune, India 2556 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2548 
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  3.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (ต่อ) 
 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
*7 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ 

3 3417 0016X XXX 
 

อาจารย์ 

ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2540 
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 
(ครู) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 

English Proficiency Programme Victoria University of Wellington, 
NZ. 

2556 

 
หมายเหตุ * อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 3.5.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1  นางรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม 
3-4603-0010x-xx-x 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

2 นางสาวปิยะธิดา ชนะพันธ์ 
1 4514 0000X XXX 

อาจารย์ 
 

วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

3 นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล 
1 4304 0010X XXX 

อาจารย์ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 นายพิสิฐ พินิจสกุล 
1 3299 0016X XXX 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 นางสาวขอบฟ้า จันทร์เจริญ 
5 4511 0000X XXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

6 นายทแกล้ว แกล้วกล้า 
 3 3199 0005X XXX 

อาจารย์ M.A. (English) University of Pune, India 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

7 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ 
3 3417 0016X XXX 
 

อาจารย์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
English Proficiency Programme Victoria University of Wellington, NZ. 

8 นางวิภา ชัยสวัสดิ์ 
1 4209 0004X XX X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

9 นางรัชนียา ถิรเดโชชัย 
3 4603 0011X XX X 

อาจารย์ ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 นางปาริชาติ ประเสริฐสังข์ 
3 4505 0069X XX X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

11 นายศุภชัย ราชอาจ 
3 6703 0128X XX X 

อาจารย์ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
12 นางสาวการุณา แก้วนิมิตร 

1 3210 0014X XX X 
อาจารย์ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยฃขอนแก่น 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 นายธวัชชัย เหล่าสงคราม 

 1 4508 003X XX X 
อาจารย์ ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศษ.บ.(คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14 นายตันติกร ภูเกิดพิมพ์ 

1 4099 0036X XX X 
อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

15 นางสาวพันธ์ทิพา คนฉลาด 
1 4199 0016X XX X 

 
อาจารย์ 

วท.ม. (การจัดการสถิติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วท.บ. (สถิติ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 นางสาวอังชรินทร์ ทองปาน 
5 4509 9000X XX X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน-การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
17 นางสาวเดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ 

3 7402 0055X XX X 
อาจารย์ ปร.ด.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

18 นางสาวพรนวลผจง หลวงวังโพธิ์ 
1 4599 0008X XX X 

อาจารย์ ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 นางรัชฎาพร ศรีพิบูลย์ 
3 4501 0080X XX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม) 

20 นางสาวนุจิรา สุวรรณโท 
1 4499 0008X XX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
21 นางสาวปิยธิดา ศรีศิริ 

3 4599 0001X XX X 
อาจารย์ กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
22 นางสาวธนิกานต์ ศิริภักดิ์ อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 67 



 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 4599 0010X XX X ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

23 นางสาวดวงทิพย์ วงค์นาค 
1 4499 0010X XX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
24 นางสาวจุฑามาศ กะตะโท 

1 4502 0010X XX X 
อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
25 นางสาวกิ่งดาว ดลเจิม 

3 4699 0000X XX X 
อาจารย์ กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
26 นางสาวอัจจนา น้อยบุดดี 

3 4514 0031X XXX 
อาจารย์ M. Ed.(Curriculum Instruction and 

Assessment) 
Strayer University, Anne Arundel Campus, 
Maryland USA 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
27 นายสมประสงค์ เสนารัตน์ 

3-4599-0027x-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

28 นางสาวนฤมล แสงพรหม 
3-4106-0110x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     
29 นางเบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 68 



 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

3-4199-0023x-xx-x  กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.บ.(สถิติประยุกต์) วิทยาลัยครูอุดรธานี 

30 นางรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม 
3-4603-0010x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

31 นายคันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ 
3-3417-0002x-xx-x 

อาจารย์ วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.ม.(การวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศษ.บ.(การมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 นายวิชิต ก ามันตะคุณ 
5 34160 001X XX X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ.(การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

33 นายพรชัย ผาดไธสง 
3 31130 025X XX X 

อาจารย์ ปร.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค.ม.(การพัฒนาหลักสูตร) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

34 นางจิตราภรณ์ วงค์ค าจันทร์ 
3 4599 002X XX X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศษ.บ.(สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

35 นายวีรยุทธ ชุติมารังสรรค์ 
3-1002-0212x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 69 



 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
36 นางสาวเพ่ิมพร สุ่มมาตย์ 

1 45050 008X XX X 
อาจารย์ กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
37 นางสาวอุมาพร ไวยารัตน์ 

345020043XXXX 
อาจารย์ กศ.ม.(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 
38 นายชยธร ไชยวิเศษ 

3 45100 027X XXX 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
น.ม.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 3.5.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  
  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและ
ผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และ
ทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและ
การวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
  2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
  3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและ
มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนังสือ งานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณี
บทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ  
  4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพครูก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู แต่กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ จะให้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอมถัดไป 
 การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าเป็นต้องอาศัยครูพ่ีเลี้ยงใน สถานศึกษามีความพร้อม
ที่จะร่วมพัฒนาความเป็นครูให้กับนักศึกษา จึงต้องด าเนินการดังนี้ 
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 1.  คัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีระบบการตอบแทนในรูปของการ
ช่วยพัฒนาครูและพัฒนาสถานศึกษาหรือค่าตอบแทน 
 2. ท าความตกลงกับสถานศึกษาให้ถือว่าการเป็นพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาเป็นงานในหน้าที่ครูและเป็นภาระหน้าที่ (Work load) ของครูเช่นเดียวกับงานอ่ืนๆ ใน
สถานศึกษานั้นๆ 
 3. ให้ครูพ่ีเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 
 4. คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ท างานวิจัยร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แห่งวิชาชีพครู  
 5. ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานของครูพ่ีเลี้ยงและผลงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนา
วิชาชีพครูต่อสภาวิชาชีพครูเพ่ือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี ้
4.1.1 มีสมรรถนะทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ

ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4.1.2 มีสมรรถนะทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ บันทึก/รายงานผลการจัดการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ ที่อบอุ่น 
มั่นคง ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 การจัดเวลาและตารางสอน  
นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งก าหนดผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

 
4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 

ให้หลักสูตรก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา โดยอาจมีการจัดกิจกรรม/
โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อ
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เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม อาท ิ

(1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

(3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
  (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
  (5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
  (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
  (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
  (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
  (11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 ข้อก าหนดในการท าโครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ส าหรับครู ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์
ความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนได้ และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
ความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน น าความรู้มาบูรณาการกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สร้างสรรค์งานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีจ านวนผู้ร่วม
ท าโครงงานวิจัย 1-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเพ่ือพัฒนางานทางด้านฟิสิกส์ส าหรับครู 

 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

โครงงานวิจัยทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่นักศึกษาสนใจควรอยู่ในกรอบข้อก าหนด
เกี่ยวกับการท าวิจัยทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงงานวิจัยฯ นั้น 
สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงานวิจัยฯ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานวิจัยฯ 
ด้วย ขอบเขตการท างานวิจัยต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การดูแลและควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา มีการน าเสนอผลโครงงานวิจัยฯ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎี ที่สามารถ
อธิบายผลได้ชัดเจน และต้องผ่านการประเมินผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก การเสนอผลโครงงานวิจัยฯ ต้องผ่านตามเกณฑ์ท่ีกรรมการก าหนด 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1) มีองค์ความรู้จากโครงงานวิจัยทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการและ
ทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
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 3) สามารถเข้าถึงข้อมูลวิจัยทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 4) สามารถใช้ข้อมูลวิจัยจากฐานข้อมูลฯ เป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือ
น าไปการคิดวิเคราะห์และอภิปรายผลของข้อมูลโครงงานวิจัยฯ 
 5) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 6) สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 
 
 5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคปลาย  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 ภาคต้น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 
 
 5.4 การเตรียมการ 
 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์หรือออนไลน์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 
 5.5 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามเวลาที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการที่สาขาวิชามอบหมาย 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  - สอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพอันเหมาะสมของ
นักศึกษาครู ในกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษาและ
ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาพร้อมทั้งสอดแทรก
บุคลิกภาพในรายวิชาเรียนหรือชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบการ
สร้าง วินัยในตนเอง จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ให้แต่ละรายวิชาต้องมีการก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน โดยมีการหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ไม่ให้นักศึกษาคนเดิมท าหน้าที่เดิม
ซ้ า ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างทั้งภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 - ฝึกการสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การส่งแบบฝึกหัดให้ครบและทันเวลา การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการ
แต่งกายเรียบร้อยในชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ภาวะผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

 - จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 
 - จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   2. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน 
   3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่นใน
หลักประชาธิปไตย 
   4. มีจิตส านึกท่ีดีต่อการช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์และสังคม มีน้ าใจและความ
เสียสละจิตอาสา จิตสาธารณะ 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 
   2.เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดย
น าสิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
   3.เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตาม
ก าหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   2.ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   3.ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถ
ของตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น 
   4.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1.มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านสุขภาพ อาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับจิต
วิญญาณ 
   2.มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล 
   3.มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้าน
กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
   4.มีความรอบรู้สากลที่จ าเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งใน
ประเทศ อาเซียนและโลก 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การ
ปฏิบัติงานกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ คือ 
   1.การทดสอบย่อย 
   2.การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
   3.การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาท า 
   4.ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือโครงการ 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1.สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
   2.สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย 
ลงความเห็นและสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ 
   3.มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
   4.มีทักษะในการท างาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1.การวิเคราะห์และน ามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
   2.ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง 
   3.ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา 
   ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดย
ใช้การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1.เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   2.มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
   3.มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1.กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมท างาน 
   2.กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
   3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้ เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1.ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมการเรียนการสอน 
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   2.ประเมินจากทักษะการแสดงออกในการมีภาวะผู้น า และผู้ตาม ของ
นักศึกษา จากสถานการณ์การเรียนการสอนที่ก าหนดให้ 
   3.ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   2.สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
และสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   3.สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   4.สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้และใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่สนใจในการสื่อสารที่จ าเป็นได้ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
   2.จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
   3.จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้  ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จากการประเมินเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี  การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 
   1.ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ 
   2.ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
   3.ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการท ารายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

1. กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร                    

GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน                    

GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน                    

GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน                    

GEN1107 ภาษาลาวพ้ืนฐาน                    

GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    

GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในวิชาชีพ                    

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                    

GEN2104 สุนทรียภาพ                    

GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต                    

GEN2106 ทักษะชีวิต                     

GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21                     

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                    

GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในท่ีสาธารณะ                    

GEN2110 การเตรียมเข้าสู ่                    

GEN2111 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                    

รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 1.คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 4. ทักษะ 5. ทักษะการ
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จริยธรรม ปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
3. กลุม่วิชาสังคมศาสตร์                    

GEN3101 สังคมและวิถโีลก                    

GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต                     

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย                    

GEN3104 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                    

GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา                    

GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                    

GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวตัของชีวิต                    

GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม ่                    

GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่                    

GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยั                    

GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ                    

GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม                    

GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม                     

GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ                     
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รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ                    

GEN4106 วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคณุภาพชีวิต                     

GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่                    

GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ                    

GEN4109 การคิดเชิงเหตผุล                    

GEN4110 การเกษตรกับคณุภาพชีวิต                    

GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                    

GEN4112 เกษตรวิถีไทย                    
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
  3. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
  4. การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
  5. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
  6. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
  7. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  8. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  9. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
 2. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 3. วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
 4. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 5. วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
 6. วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 7. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 3.2 ความรู้ 
  3.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ใน
การประยุกต์ใช้ 
  2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
สามารถวิเคราะห์ความรู้  และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2562 (มคอ. 1)  
  3. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 
  4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
  5. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราซาเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่งยืน
และ น่ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมซน 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ 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
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 7. การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
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 8. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
 9. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
 8. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 9. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
 10. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 1. วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
 2. วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
 3. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
 4. วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
 5. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 
 3.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
 2. การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
 3. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
 4. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
 5. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
 6. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
 7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
 8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
 9. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 10. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
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 11. การเรียนรู้โดยวิธีโสเครตสิ (Socrates method ) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
 2. วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3. วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4. วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 3.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1.  เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเซิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
 2.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดขอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 3. มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4. มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ขุมซนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 2. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
 3. การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
 4. การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
 5. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 6. การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)  
 7. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 3. วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีใน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
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 4. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
 3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 2. การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
 4. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษา 
  2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 3.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1. สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิซา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
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บริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  แหล่ง
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
 2. สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 
 3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้วยความความชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดขอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
   3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  1. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 
learning: WIL) 
  2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
  3. การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   6. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
  7. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive based learning ) 
  3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 1. วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
 2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 3. วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู 
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับคร ู                         

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                         

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา                         

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวญิญาณความเป็นคร ู                         

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                         

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร                         

TEP2107 ศาสตร์การสอน                         

TEP3108 การประกันคณุภาพการศึกษา                         

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                         

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้                         

รวมรายข้อ 
หลัก 6 5 3 4 7 9 1 1 2 7 5 4 1 8 7 4 4 3 5 5 4 6 3 5 
รอง 3 2 4 4 0 0 3 5 2 1 3 0 2 1 1 2 2 1 3 3 2 0 2 3 

รวมรายด้าน 
หลัก 18 (58.06) 20 (66.67) 16 (80.00) 20 (76.92) 12 (66.67) 23 (69.70) 
รอง 13 (41.94) 10 (33.33) 4 (20.00)  6 (23.08) 6 (33.33) 10 (30.30) 

รวม 31 30 20 26 18 33 
อันดับส าคัญ 2 3 5 4 6 1 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วธิีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

TEP4203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

TEP4204  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         

รวมรายข้อ 
หลัก 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 

รอง 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 01 1 0 1 1 0 

รวมรายด้าน 
หลัก 16 (100.00) 14 (70.00) 7 58.33) 11 (68.75) 9 (75.00) 17 (85.00) 

รอง 0 (0.00) 6 (30.00) 5 (41.66) 5 (31.25) 3 (25.00) 3 (15.00) 

รวม 16 16 16 20 12 16 
อันดับส าคัญ 2 2 2 1 3 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ 
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วธิีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
MEC1101 หลักการทางคณิตศาสตร ์                 

        

MEC1102 ระบบจ านวน          
               

MEC1103 แคลคูลสั 1                 
        

MEC1104 แคลคูลสั 2          
               

MEC1105 พีชคณิตเชิงเส้น                 
        

MEC2109 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
               

MEC2107 เรขาคณิตเบื้องต้น                 
        

MEC2108 ทฤษฎีจ านวน          
               

MEC3112 การวัดและเรขาคณติในคณติศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 

               

 

        

MEC3111 จ านวนและพีชคณติในคณติศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 

               

 

        

MEC2110 การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ระดบั
ประถมศึกษา 

               

 

        

MEC3113 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร ์                 
        

MEE1120 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ       
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วธิีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
MEE1121 โครงสร้างภาษาอังกฤษ        

                 

MEE1122 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

       

 

        

 
 

        

MEE1123 การอ่านเพื่อความเข้าใจ        
         

        

MEE2120  การเขียนภาษาอังกฤษ        
                 

MEE4121 วัฒนธรรมกับภาษาอังกฤษ                           

MEE2122 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษข้ันกลาง          
                 

MEE3120 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นกลาง-สูง        
                 

MEE2123 การอ่านบันเทิงคดีภาษาอังกฤษ                   
        

MEE2124 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย         
         

        

รวมรายข้อ 
หลัก 6 9 1 8 3 4 19 11 1 6 3 5 3 4 7 1 5 6 3 3 3 8 1 4 
รอง 7 1 5 3 7 5 - - 3 - 1 1 2 - 2 1 - - 2 - 1 2 - 2 

รวมรายด้าน 
หลัก 22 (87.50%) 19 (65.51%) 14 (87.50%) 15 (75.00%) 14 (87.50%) 19 (79.16%) 
รอง 2 (12.50%) 10 (34.49%) 2 (12.50%) 5 (25.00%) 2 (12.50%) 5 (20.84%) 

รวม 16 29 16 20 16 24 
อันดบัส าคัญ 4 1 4 3 4 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก 

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วีธีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
MEC1106 ความน่าจะเป็นและสถิติ           

          
     

MEC4216 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร ์                         

MEC2201 พีชคณิตนามธรรม                  
        

MEC2202 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์                         

MEC2203 การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

        

 

               

MEC2204 การวัดและประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์                  
        

MEC2205 วิยุตคณติ                  
        

MEC2206 ตัวแปรเชิงซ้อน                          

MEC4114 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา                         

MEC3211 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์                      
 

   

MEC2207 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์                 
        

MEC3208 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วีธีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
MEC3210 สถิตเิพื่อการวิจยัทางคณติศาสตร์ศึกษา               

          

 
MEC3211 

การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  
               

 
        

MEC3213 การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          

MEC3214 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

               
 

        

MEC4215 ทฤษฎีสมการ  
 

         
 

              
 

MEE3221  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

               
 

        

MEE2221 การอ่านสารคดีภาษาอังกฤษ                         

MEE4222 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง                         

MEE3222 การจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ                         

MEE1222 ภาษาอังกฤษเพ่ือความรู้และความบันเทิง                               

MEE4220 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง                   
        

MEE4221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน                
 
         

MEE2223 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์   
                       

รวมรายข้อ 
หลัก 2 5 3 2 3 3 3 8 1 2 6 4 2 7 3 2 1 7 5 1 1 9 1 6 
รอง - - - 2 1 - - - - - - 2 - 1 3 1 - - 1 - 1 - - 3 

รวมรายด้าน หลัก 12 (85.71%) 18 (94.74%) 12 (85.71%) 14 (73.68%) 13 (92.86%) 18 (81.82%) 93 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วีธีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
รอง 2 (14.29%) 1 (5.26%) 2 (14.29%) 5 (26.32%) 1 (7.14%) 4 (18.18%) 

รวม 14 19 14 19 14 22 
อันดับส าคัญ 3 2 3 2 3 1 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
   

ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละช้ันปี 
ปีที่ 1 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างภาษาอังกฤษ ทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การฟัง และรับรู้ถึงอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็น
คร ู

ปีที่ 2 สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการค านวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับกลาง ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการแปล การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอน และสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ 

ปีที่ 3 เข้าใจในหลักการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เข้าใจหลัก
วิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ในสถานศึกษาได ้

ปีที่ 4 สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ครูได้อย่างมีคุณภาพ ใช้ความรู้
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพ่ือท างานกับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

 
 
 



96 

 

 
หมวดที่ 5 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนผลการเรียน 
 1.1 การวัดผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
S ผลประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory) - 
U ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory) - 
I ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) - 
Au การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) - 
W การได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียน 

(Withdrawn) 
- 

R การเรียนรายวิชาซ้ า (Repeated) - 
 

 หมายเหตุ การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
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 2.3 สถานศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการ
ประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผล
การปฏิบัติ การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้องศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 
ข) และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด    
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หมวดที่ 6 

การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับคณาจารย์ 
 1.1 คณาจารย์ใหม่ 
 1.1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ 
 1.1.2 ฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู  
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1.1.3 พัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผล
งานวิจัย  
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 1.1.4 จัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 
 1.2 คณาจารย์ประจ า 
 1.2.1 พัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูภาษาอังกฤษงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 1.2.2 พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
 1.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องศึกษาดูงาน หรือ เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใน
หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการผลิตผล
งานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
จัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและการท าผลงานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนา น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 2.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ 
 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร
ให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลง
โดยมีผู้สอนท่ีเป็นผู้น าด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้และสามารถ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ มีทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ท่ีตรงต่อ
ความต้อง การของสถานศึกษา 

1. จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทในสาขาทางการ ศึกษาหรือ
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไป
ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชา การท่ี
เกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
5. ส ารวจความต้องการความรู้ ทักษะของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษา อังกฤษเพื่อน ามา
พัฒนาหลักสูตร 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิงได้กับ
มาตรฐานท่ีคุรุสภาก าหนด มี 
ความทันสมัยและมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 
1 ครั้งใน 5 ปี 
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทในสาขาทางการ ศึกษาหรือ
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร หรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
5. มีการน าผลการประเมินการส ารวจความ
ต้องการความรู้และทักษะของบัณฑิตมา
ปรับปรุงหลักสูตร 
6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตมาปรับ ปรุง
หลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้น
ให้เกิดความใฝ่รู้ เสริมสร้าง
การคิดวิเคราะห์ เน้น
ประสบการณ์จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา การ
เรียนการสอน 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. มีแนวทางการเรียนรู้หรือกิจกรรมประจ า
วิชาให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบ การณ์การ
ท างานในสาขาวิชาชีพครู 

1. มีแผนการสอนและสื่อการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มีวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติวิชาชีพครู 
มากกว่า 1 รายวิชา 

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการ ศึกษาเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโดยนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. มีรายงานผลการประเมินหลัก สูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิท้ังภายในและ
ภายนอกทุก 5 ปี 
2. มีฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา 
3. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
นักศึกษาน ามาปรับปรุงหลักสูตร 
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2. บัณฑิต  
 คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เป็นไป
ตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรพิจารณาจากภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต โดยพิจารณาจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 
3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร ตามแนวคิดปรัชญาหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย์  
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์หรือด้านภาษาอังกฤษหรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการคัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิ
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มี
การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผล การจัดท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และให้ความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 หลักสูตรมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษา ที่รับเข้าศึกษา
ในหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน
ส าคัญ คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด หลักสูตรการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการวางระบบผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ นักศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับศูนย์วิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็น  
 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1. ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ า 
2. ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของทรัพยากรการเรียนการสอน  
3. สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 
5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นักศึกษาปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ เทียบเท่า หรือ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   X  

14. นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่าระดับนี้ 

   X  

 

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 จากตารางตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงาน และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที ่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที ่วางแผนไว้เพื ่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก 
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนหรือ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ 
และการเปิดเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตการวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่
ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ  ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าได้ทุก 4 ปี 
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ (หลกัสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
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ผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ (หลกัสูตร 4 ปี)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
ขอบเขตการส ารวจ 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย จ านวน 192 คน เป็น
โรงเรียนที่มีนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดก าลังฝึกปฏิบัติการสอน 
ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 ประเด็นที่ส ารวจ 
 ประเด็นที่ส ารวจ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา จังหวัด ความเข้าใจและการประสงค์เข้า
ศึกษาในหลักสูตร และปัจจัยที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 
 
 วิธีการส ารวจ 
 ใช้การส ารวจออนไลน์ โดยการสร้างแบบส ารวจและส่งลิงค์แบบส ารวจให้ นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 ที่ก าลังฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือขอความร่วมมือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายตอบแบบส ารวจ ในช่วงวันที่ 7 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ผลการส ารวจ 
ตาราง 1  เพศ ระดับการศึกษา จังหวัด 

ข้อมูล รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 85 44.28 

หญิง 107 55.72 
รวม 192 100.00 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 34 17.7 
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 55 28.64 
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 103 53.64 
รวม 192 100.00 

จังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด 103 53.64 
จังหวัดอ านาจเจริญ 20 10.41 
จังหวัดยโสธร 23 11.97 
จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

25 
21 

13.02 
10.93 

รวม 192 100.00 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 107 (ร้อยละ 55.72) 
มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จ านวน 103 คน (ร้อยละ 53.64) และจังหวัดที่ตั้งของ
โรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ร้อยเอ็ด จ านวน 103 คน (ร้อยละ 53.64) 
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ตาราง 2 ความเข้าใจและการประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตร 

ข้อมูล รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
ความเข้าใจความหมายของเอกคู่ เข้าใจ 156 81.25 

ไม่เข้าใจ 36 18.75 
รวม 192 100.00 

ความเข้าใจความหมายหลักสูตรสี่
ปี 
 

เข้าใจ 167 86.97 
ไม่เข้าใจ 25 13.02 
รวม 192 100.00 

การประสงค์ในการศึกษา
หลักสูตร 

สนใจ 168 87.5 
ไม่แน่ใจ 24 12.5 
รวม 192 100.00 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบส ารวจมีความเข้าใจและการประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ประเด็นความเข้าใจความหมายของเอกคู่ จ านวน 156 คน (ร้อยละ 81.25) ความเข้าใจความหมาย
หลักสูตรสี่ปี จ านวน 167 คน (ร้อยละ 81.25) การประสงค์ในการศึกษาหลักสูตร จ านวน 168 คน 
(ร้อยละ 87.5) 
 

ตาราง 3 ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

ปัจจัยท่ีตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร จ านวน ร้อยละ 
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 188 97.91 
ชื่อเสียงของคณะฯ/หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 188 97.91 
การเรียนสาขาท่ีมีความน่าสนใจ 187 97.39 
ความสนใจด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ 181 94.27 
ความสนใจด้านการพัฒนาภาษาคณิตศาสตร์ 180 93.75 
ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าศึกษา 179 93.22 
ค่าลงทะเบียนต่อภาคเรียน (6,500/ภาคเรียน) 192 100 
การมีโอกาสได้ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 185 96.35 
 

 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร คือ ค่าลงทะเบียนต่อภาค
เรียน (6,500/ภาคเรียน) จ านวน 192 คน (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและ
ชื่อเสียงของคณะฯ/หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน 188 คน (ร้อยละ 97.91) และการเรียน
สาขาที่มีความน่าสนใจจ านวน 187 (ร้อยละ 97.39)
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียน 

การเทียบโอนผลการเรยีนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 

การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ 
ตามที่คุรุสภาก าหนด 
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การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกบัสาระความรู้ตามที่คุรุสภาก าหนด 
 

1. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และ
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
 21st Century Skill for Living and Occupations 3 (2-2-5) 

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก 
การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการเพื่อใช้พัฒนาชีวติและการประกอบอาชีพอย่าง
มีคุณภาพ 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 The King Wisdom for Local Development 3 (2-2-5) 

พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ครบตามมาตรฐาน 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
 Psychology for Teachers  2 (2-0-4) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจนพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะสมอง
เพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

ครบตามมาตรฐาน 
 

 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การ
สอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
 Curriculum Development  3 (2-2-5) 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรใน
สถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและ
ความต้องการของท้องถิ่น 
 

 TEP2107 ศาสตร์การสอน 
 Science of Pedagogy  3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา 
หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้น
เรียนและสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอน
ตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิด
ในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหา 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 Learning Measurement and Evaluation  3 (2-2-5) 

วัดและประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บรบิทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คณุธรรมนักวัดผล การพฒันาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผูส้อน ผูบ้ริหารและผูม้ีส่วนเก่ียวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

 Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษาสภาพ

ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
 Thai Language for Communication for Teachers 3 (2-2-5) 

ครบตามมาตรฐาน 140 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

การศึกษา วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนและภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสบืค้นสารนเิทศเพื่อพัฒนา
ตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาทา่ทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
 English for International Communication 3 (2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การแนะน าสถานที่  การแสดงความคิดเห็น  การ
เปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน 

 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 Innovation and Educational Technology  3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอน
ตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิด
ในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

6. การออกแบบและการด าเนินการเก่ียวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 Quality Assurance in Education  3 (3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกัน

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

คุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระกลุ่มวิชาชีพครู 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการ

วิเคราะห์ 
1. ค่านิยม อุดมการณ์ TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู ครบตาม
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการ
วิเคราะห์ 

และจิตวิญญาณความ
เป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

 Ideology and Spirituality of Teachers 3 (2-2-5) 
ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูก

จิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 

มาตรฐา
น 

2. ปรัชญาการศึกษา TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
 Philosophy of Education  2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 

ครบตาม
มาตรฐา

น 

3. จิตวิทยาสาหรับครู
เพื่อจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพฒันา
ผู้เรียน 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
 Psychology for Teachers  3 (3-0-6) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
โดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ครบตาม
มาตรฐา

น 

4. หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ 
 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
 Curriculum Development  3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการ
ใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของ

ครบตาม
มาตรฐา

น 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการ
วิเคราะห์ 

ท้องถิ่น 
 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
 Science of Pedagogy  3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การ
น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

5. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ครบตาม
มาตรฐา

น 

6. การวัดและประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู ้

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 Learning Measurement and Evaluation  3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล 
คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตาม
มาตรฐา

น 

7. การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 

ครบตาม
มาตรฐา
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการ
วิเคราะห์ 

พัฒนาผู้เรียน วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

น 

8. ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
 Thai Language for Communication for Teachers 3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อการ
สื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
 English for International Communication 3 (2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบท
สังคมต่างๆ เช่น การแนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียน
จดหมายสมัครงาน 

ครบตาม
มาตรฐา

น 
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ภาคผนวก จ 
ตารางสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
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สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละช้ันปีในหลักสูตร 
 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะหลัก 

- รู้ และเข้ าใจหลั กการ
พ้ืนฐาน 
มีทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

- รู้ เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษและวิทยาการ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
หลากหลายตาม
ความสามารถของผู้เรียน 

 
สมรรถนะรอง 
1. อธิบายหลักการ ที่มา 
กฎ สูตร บทนิยาม และ
ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ 

 สมรรถนะหลัก 
- สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ การวัดประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
หลากหลายตามความสามารถของผู้เรียน 

- รู้ เข้าใจและประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษและวิทยาการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
สมรรถนะรอง 
1. รู้และเข้าใจหลักการด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. ออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา 
4. เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สมรรถนะหลัก 
- บูรณาการองค์ความรู้ใน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
และสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

- รู้ เข้าใจและประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและ
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

 - จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21  
สมรรถนะรอง 
1. รู้และเข้าใจหลักการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
2. ออกแบบและด าเนินการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์  
3. ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการ

สมรรถนะหลัก 
- จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และบูรณาการการ

วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี  และสามารถ
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์แบบครู
มืออาชีพ 

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
หลากหลายตามความสามารถของผู้เรียน 

- มีส่วนร่วมชุมชน และองค์กรวิชาชีพระดับชาติ 
นานาชาติด้วยสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

สมรรถนะรอง 
1. สามารถออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล พร้อมทั้ง

เขียนรายงานการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
3. รู้และเข้าใจค าศัพท ์
ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์เพ่ือการจัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4. สามารถอ่านและแปล เนื้อหาหรือบทความทาง
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ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
2. สามารถพิสูจน์และให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
3. สามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
4.รู้และเข้าใจทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. รู้และเข้าใจการอ่าน 
และวิเคราะห์บทอ่าน 
6. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับทาง
ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ และวิทยาการ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 
7. ออกแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

5. น าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6.ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ที่เกี่ยวข้องกับสัทศาสตร์ การอ่านเพ่ือการตีความ 
วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรม ไวยากรณ์ขั้นสูง 
การแปล และการเขียนเชิงวิชาการ 
-เลือก พัฒนา ออกแบบ สร้างและใช้สื่อการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
 

จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
4. สามารถออกแบบการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์ 
5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลผล พร้อมทั้งเขียนรายงาน
การวิจัยตามระเบียบ 
6.ออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เก่ียวข้อง
กับสัทศาสตร์ การอ่านเพ่ือการ
ตีความ วิเคราะห์ และวิจารณ์
วรรณกรรม ไวยากรณ์ข้ันสูง 
7.วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

คณิตศาสตร์  
5. อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้
ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับสัทศาสตร์ การอ่าน
เพ่ือการตีความ วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรม 
ไวยากรณ์ข้ันสูง การแปล และการเขียนเชิงวิชาการ 
6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
7. มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR ระดับ B2 
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ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ที่เก่ียวข้องกับสัทศาสตร์ 
การอ่านเพ่ือการตีความ 
วิเคราะห์ และวิจารณ์
วรรณกรรม ไวยากรณ์ข้ัน
สูง การแปล และการเขียน
เชิงวิชาการ 

 ภาคเรียนที ่ ภาคเรียนที ่ ภาคเรียนที ่  ภาคเรียนที ่
1 2 1 2 1 2 1 2 

รายวิชา 
เอกบังคับ 
- หลักการทาง
คณิตศาสตร์  
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 
-โครงสรา้ง
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

รายวิชา 
เอกบังคับ 
- แคลคูลสั 1  
 -การฟังและ
การพูด
ภาษาอังกฤษ
ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อความ
เข้าใจ 
  

รายวิชา 
เอกบังคับ 
- แคลคูลสั 2 
- พีชคณิตเชิงเส้น  
-การเขียน
ภาษาอังกฤษ 
-การแปลภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย 
  

รายวิชา 
เอกบังคับ 
- เรขาคณติเบื้องต้น  
-การฟังและการพดู
ภาษาอังกฤษข้ันกลาง 
 
เอกเลือก 
- ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
 

รายวิชา 
เอกบังคับ 
- ทฤษฎี
จ านวน 
-การฟังและ
การพูด
ภาษาอังกฤษ
ขั้นกลาง-สูง 
 
เอกเลือก 
- การจัด
กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ์
 
 

รายวิชา 
เอกบังคับ 
- เทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
- จ านวนและ
พีชคณิตใน
คณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 
-การวัดและ
เรขาคณิตใน
คณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 
เอกเลือก 
- การจัดกิจกรรม
ทางภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษา 

รายวิชา 
เอกบังคับ 
- วัฒนธรรมกับภาษาอังกฤษ  
เอกเลือก 
-สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
-ภาษาอังกฤษเพื่อ
ศิลปะการแสดง  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน 
-ภาษาอังกฤษส าหรับครู
คณิตศาสตร ์
  

ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน 
- ระบบจ านวน  -การอ่านบันเทิงคดีภาษาอังกฤษ 
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ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
 -  การจัดการ

เรียนรูภ้าษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ (หลกัสูตร 4 ปี)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
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 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 ที่ ๐๖๕๒/๒๕๖๒ 

 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
............................................................. 

  ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒(๒๖๑)/๒๕๖๒ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมุ่ง
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพ่ือไปปฏิบัตงิานด้านการ
สอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 
   ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
    ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ ์   ประธานกรรมการ 

   ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต   ก ามันตะคณุ  กรรมการ 
   ๑.๓ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์   ศรีสมบัต ิ   กรรมการ 
   ๑.๔ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ ์   พันทวี    กรรมการ 
   ๑.๕ อาจารย์ ดร.การณุ   พงษ์ศาสตร ์  กรรมการ 
   ๑.๖ อาจารย์ ดร.วัชรากร   วงศ์ค าจันทร ์  กรรมการ 
   ๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค ์   เสนารตัน ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
   ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค ์   เสนารตัน ์   ประธานกรรมการ 
   ๒.๒ อาจารย์ ดร.พรชัย   ผาดไธสง   กรรมการ 
   ๒.๓ อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์   บุตรทองทิม  กรรมการ 
   ๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ ์   เสนารตัน ์   กรรมการ 
   ๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงจันทร์    กะลาม    กรรมการ 
   ๒.๖ อาจารย์ปิยะธิดา   ชนะพันธ์   กรรมการ 
   ๒.๗ อาจารย์ตันติกร   ภูเกิดพิมพ ์   กรรมการ 
   ๒.๘ อาจารย์อัจจนา   น้อยบุดด ี   กรรมการ 
   ๒.๙ อาจารย์พิสิฐ    พินิจสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๑๐ อาจารย์นุจรินทร ์   มิ่งโอโล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี  ยกร่างหลักสูตรใหม่เสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะกรรมการสภาวิชาการ  
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

        สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพิันธุ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก ช 
รายชื่อคณะกรรมการวพิากษห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ (หลกัสูตร 4 ปี)  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 



155 

 

 

 
 
 

 



156 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
เรื่อง การก าหนดรหสัวชิาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ พ.ศ. 2558 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง การก าหนดรหัสวิชาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

--------------------------- 
  เพื่อให้การก าหนดรหัสวิชาต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึง
ก าหนดการใช้รหัสวิชาส าหรับในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ให้ใช้รหัสวิชาประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว โดย 
   ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๓ ตัวแรก   หมายถึง สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด 
   ตัวเลข ตัวที่ ๔        หมายถึง ระดับชั้นปี 
   ตัวเลข ตัวที่ ๕ , ๖ และ ๗    หมายถึง ล าดับความยากง่ายของรายวิชา 
  ๒. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ ๔ แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้ 
   เลข ๑ หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๑ 
   เลข ๒ หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๒ 
   เลข ๓ หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๓ 
   เลข ๔ หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๔ 
   เลข ๕ หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๕ 
   เลข ๖ หมายถึง  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   เลข ๗ หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
   เลข ๘ หมายถึง  ระดับปริญญาเอก 
  ๓. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ใช้ตัวอักษร GEN ตามด้วยตัวเลขที่ก าหนดกลุ่มวิชา และล าดับ
รายวิชา 
   เลข ๑  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   เลข ๒  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   เลข ๓  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
   เลข ๔  หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ๔. ให้ใช้ระบบรหัสวิชากับหลักสูตร หรือรายวิชาที่เปิดสอนใหม่หรือปรับปรุงใหม่ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
    จึงประกาศให้ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

                
                (อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก ฌ 
ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นางรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม 

 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 

ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 

ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2543 

 1.3 ผลงานทางวิชาการ 
  1.3.1 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม. (2560). การวิจัยทางการศึกษา-- Educational Research 
       มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 265 หน้า. 
 รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการวัดและ 
   ประเมนิผลการศึกษา--Principles of Educational Measurement 
   and Evaluation. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.  260 หน้า 
 รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม.  (2563).  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning  
   Measurement and Evaluation).  มหาสารคาม :  อภิชาตการพิมพ์.  
   298 หน้า. 
  1.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
     -   
  1.3.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   จตุพร ประทุมชาติ, นครชัย ชาญอุไร และรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม. (2559). สภาพและ 
        ปัญหาการด าเนินงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต าบล 
        ในจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 10(1) : 108-
        115 
   ธนภัทร วันทาพงษ์, สมใจ ภูมิพันธุ์ และรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม. (2559). ปัจจัยสมรรถนะ
       ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ บริหารโดยใช้ 
       โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่
       การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารบัณฑิตศึกษา, 
       13(60) : 141-150 
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   เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์, อรนุช ศรีสะอาด และรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม. (2559). การพัฒนา 
       ความสามารถในการควบคุมตนเอง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมิน
       แบบเสริมพลังส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารการวัดผล 
       การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 22(2) : 224-232. 
   พิสมัย  สมบรรณ์, ประเสริฐ  เรือนนะการ  และรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม.  (2560).  ปัจจัยที่
       ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของบุคลากรทาง 
       การศึกษาสังกัด ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28.  
       วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 23(1) : 154 
       - 162. 
     สมสวย  วิชามุข,  รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม และคันธทรัพย์  ชมพูพาทย์.  (2560).   
             การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการโต้แย้งของ
             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง
             เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
             ขั้น และแบบปกติ.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ
             ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "นวัตกรรมสร้างสรรค์ศาสตร์พระราชาสู่
             การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0" วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์
             ฝึกวิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หน้า 1203 –  
              1209. 
    รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม.  (2562).  ผลการใช้กระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณา 
              การแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเป็นพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน 
             สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.  
             รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
             ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562  “Innovative Local Development  RERU 
             ICET III”  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา 
            มหาวิชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หน้า 423-434.  
     นฤมล  แสงพรหม, รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม, ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ และสุนันท์  สีพาย.   
       (2562).  การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตพฤติกรรม 
       ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในจังหวัดร้อยเอ็ด.  
       วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี. อุบลราชธานี, 8(2)  
       (กรกฎาคม – ธันวาคม) : 81-91. 
 1.4 ประสบการณ์ในการสอน 

  19 ปี 

 1.5 ภาระงานสอน 
  1.5.1 ทฤษฎีการวัดและประเมินผล 
   1.5.2 การสังเคราะห์งานวิจัย 

  1.5.3 สัมมนาหัวข้อปัญหาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
  1.5.4 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
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  1.5.5 การวิจัยปฏิบัติการในการเรียนการสอน 
  1.5.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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2. ชื่อ นางสาวปิยะธิดา ชนะพันธ์ 

 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 

ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี 2550 
 

 2.3 ผลงานทางวิชาการ 

  2.3.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

    - 

  2.3.2 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

การุณา แก้วนิมิตร, ปิยะธิดา ชนะพันธ์, รัชนียา ถิรเดโชชยั, สุพรรณิการ์ ชนะนิล, นุชรินทร์ 
มิ่งโอโล, วิภา ชัยสวัสดิ์ และธวัชชัย เหล่าสงคราม. (2559). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ครั้งที่ 2 อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี. (167-181). 

นุชรินทร์ มิ่งโอโล,ปิยะธิดา ชนะพันธ์ และปริญ รสจันทร์ (2562). ถอดบทเรียน 
         หลักสูตรครู 5 ปี: การประเมินหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลักสูตรปรับปรุง 
          2555. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5, เลย. 
          (389 - 398). 

 2.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา 

   6 ปี 

 2.5 ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

1.5.1 เทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
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1.5.2 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 

1.5.3 พีชคณิตนามธรรม 

1.5.4 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 

1.5.5 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

1.5.6 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 

1.5.7 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 

1.5.8 คณิตศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

1.5.9 การคิดและการตัดสินใจ 
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3. ชื่อ นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล 

 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 3.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 

 

 3.3 ผลงานทางวิชาการ 

  3.3.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

    - 

  3.3.2 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  นุชรินทร์ มิ่งโอโล,ปิยะธิดา ชนะพันธ์ และปริญ รสจันทร์ (2562). ถอดบทเรียน  

   หลักสูตรครู 5 ปี: การประเมินหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลักสูตรปรับปรุง 
   2555. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5, เลย. 
   (389 - 398). 

 นุชรินทร์ มิ่งโอโล และปริญ รสจันทร์ (2562). การพัฒนาขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิง
  ผลต่างรูปแบบใหม่เพ่ือการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้พ้ืนดินที่ได้ 
  จากการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในหนึ่งมิติ. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
  นานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งท่ี 3, บุรีรัมย์. (1087 - 1098). 

 ปริญ รสจันทร์, นุชรินทร์ มิ่งโอโล และมนตรี เตียนพลกรัง (2562). ก่อนเข้าสู่ 
  หลักสูตร 4 ปี : การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
  ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง 
  2555. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3, บุรีรัมย์. (379 - 390). 
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  การุณา แก้วนิมิตร, ปิยะธิดา ชนะพันธ์, รัชน ียา ถิรเดโชชัย, สพุรรณิการ์ ชนะนิล,  
   นุชรินทร์ มิ่งโอโล, วิภา ชัยสวสัดิ์ และธวัชชัย เหล่าสงคราม. (2559). การ
   ประเมินหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.  การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม
   การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ครั้งที่ 2 อุบลราชธานี:  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (167-181). 

 

 3.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา 
   4 ปี 

 3.5 ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

3.5.1 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
3.5.2 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
3.5.3 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 
3.5.4 แคลคูลัส 2 
3.5.5 ระบบจ านวน  
3.5.6 ทฤษฎีจ านวน  
3.5.7 วิยุตคณิตศาสตร์  
3.5.8 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์  
3.5.9 สัมมนาทางคณิตศาสตร์  
3.5.10 วิทยาการการค านวณ  
3.5.11 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์  
3.5.12 การคิดและการตัดสินใจ  
3.5.13 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต  
3.5.14 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
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4. ชื่อ นายพิสิฐ พินิจสกุล 

 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

 4.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ 

  4.3.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

    - 

  4.3.2 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  Senarat, S., Senarat, B., Pinitsakul, P. (2020). The Validation of a Causal
   Model of Teacher Spirituality. Journal of Education. 31(2)  
   May-August 2020. (27-42).  

  Attaya Merdthaisong, Pisit Pinitsakul. (2016). Social Skills in the 21st 
  Century for Fundamental Education Students: Classroom  
  Application and Pragmatics Competence. Proceedings of the 
  12th International Conference on Humanities and Social 
  Sciences 2016, Khon Kaen. (1105-1114).  

 4.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา 

  6 ปี 
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 4.5 ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

  4.5.1 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา 
  4.5.2 การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ 
  4.5.3 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 
  4.5.4 การเขียน 1 
  4.5.5 การเขียน 2 
  4.5.6 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 
  4.5.7 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
  4.5.8 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.5.9 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
  4.5.10 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
  4.5.11 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
  4.5.12 ภาษาและวัฒนธรรม 
  4.5.13 การทดสอบทางภาษา (Language testing) 
  4.5.14 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 
  4.5.15 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
  4.5.16 การแปลเบื้องต้น 
  4.5.17 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  4.5.18 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.5.19 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
  4.5.20 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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5. ชื่อ นางสาวขอบฟ้า จันทร์เจริญ 

 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการศึกษา อนุสาขาการบริหารการศึกษา 

 5.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2542 

ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2540 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537 

 

 5.3 ผลงานทางวิชาการ 

  5.3.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

   ขอบฟ้า จันทร์เจริญ. (2560). แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1.  

      มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 382 หน้า. 

  5.3.2 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

   ขอบฟ้า จันทร์เจริญ. (2560). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สสอท : ความท้าทายการจัดการศึกษาไทย ยุค 
4 .0  (Education for Thailand 4 .0 ) .  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) 

 ขอบฟ้า จันทร์เจริญ และสิรินธร สินจินดาวงศ์. (2562). ระบบการบริหารจัดการการ
ผลิตครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด. 13(2). (179-188).  
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   หทัย น้อยสมบัติ และขอบฟ้า จันทร์เจริญ. (2562). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดร้อยเอ็ด. รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ. 
(754-764). 

   Chancharoen, K. and Polkacha, P. (2020). The development and management 
      of  learning in Resources and Local Wisdom of English major  
      level 3’s students for enhance the competencies in the 21st 
      century, Learning and innovation skills by Research Based  
      Learning. Proceeding of the Regional Conference on  
      Graduate Research 2020, Sripatum University, Khonkaen. (611-644).  

 5.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา 

   19 ปี 

 5.5 ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

  5.5.1 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.5.2 การศึกษาและความเป็นครู 
  5.5.3 หลักการศึกษาและความเป็นครู 
  5.5.4 ทักษะและเทคนิคการสอน 
  5.5.5 ปรัชญาการศึกษา 
  5.5.6 หลักการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.5.7 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
  5.5.8 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
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6. ชื่อ นายทแกล้ว แกล้วกล้า  

 6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 6.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท M.A. (English) University of Pune, India 2556 

ปริญญษตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2548 

 6.3 ผลงานทางวิชาการ 

  6.3.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

    - 

  6.3.2 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  มิลตรา ศรีวิชา, อุไรวรรณ สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, เมตตา ฟองฤทธิ์, เชอร์รี่ สุขเกษม
     ส าราญ, จักรกริช โพธิ์ศรี, ทแกล้ว แกล้วกล้า, จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม และรัศมี ราชบุรี. 
     (2561). การศึกษาบทบาทและอุดมการณ์ของชุมชนพลภูพาน ‘เตียง ศีริขันธ์’ ที่
     มีต่อชาวจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
     เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2561 “งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ครั้ง
     ที่ 5 เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. (928 – 937). 

 6.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา 

     - 6 ปี     

 6.5 ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

6.5.1 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 
6.5.2 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 
6.5.3 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
6.5.4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
6.5.5 วากยสัมพันธ์และระบบความหมายภาษาอังกฤษ 
6.5.6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
6.5.7 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
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6.5.8 การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ 
6.5.9 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 
6.5.10 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
6.5.11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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7. ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ 
 7.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 7.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
ปริญญาโท ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 

2543 
2540 

ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 
English Proficiency 
Programme  

Victoria University of 
Wellington, NZ. 

2556 

 
 7.3 ผลงานทางวิชาการ 
  7.3.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
    - 
  7.3.2 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ. (2559). การจัดการศึกษาส าหรับเด็กในครอบครัวแรงงานชาว
กัมพูชาในพ้ืนที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. เอกสารหลังการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพ
การศึกษาไทย” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (299-306). 

พรชัย ก าหอม, วิชิต ก ามันตะคุณและเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ. (2562). โมเดลสมการ
โครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 1(3). (180-195). 

Saengchan Kalam, Kriangsak Srisombut, Prakong Yukalang (2016) The 
Performance of Backward Design Using Student-Centered 
Teaching ethods on Student of English Education Major, Roi Et 
Rajabhat University, Thailand. Proceeding, The 8th Thailand-
Japan International Academic Conference; Tokyo Institute of 
Technology, Tokyo, Japan. 50-55. 

Sirinya On-at, Marie-Françoise Canut, André Péninou, Kriangsak Srisombut.  
 (2019). Toward Egocentric Network-based Learner Profiling in 

Adaptive E-learning Systems: A concept paper Proceeding, 2019 
7th International Conference on Information and Education 
Technology ICIET 2019; Aizu-Wakamatsu, Japan (14-19). 
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Wilaiporn Techa,Thanyaporn Nualsingh, Kriangsak Srisombut. (2017). 
 A Structural Equation Model for Sustainable Leadership of a 

Secondary School Administrators in Northeast of Thailand 
Proceeding, International Conference on Human and 
Community Resource Development. Kasetsart University, 
Bangkok. 1(1). (134 – 140). 

 
 7.4 ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา 
     - 15 ปี 
     
 7.5 ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 
   - หลักการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก ญ 
 

มติที่ประชมุการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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