รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป)
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วิทยาศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
Bachelor of Education Program in Mathematics

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

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

๓. วิชาเอก
คณิตศาสตร

๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๑๖๗ หนวยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ป
๕.๒ ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑

๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) เปดสอนใน ภาคการศึกษาที่ ๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๕
 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ ๔ / ๒๕๕๕
วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา ๒๕๕๗

๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔

ครูสอนคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการทางดานการศึกษา
นักวิจัยทางดานการศึกษา
อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร เชน นักประกันภัย นักสถิติ เปนตน

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย
ผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
๑) ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ

นายจําเนียร นันทดิลก * เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
M. Sc. (Mathematics)
Monash University พ.ศ. ๒๕๔๓
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๗
ปริญญาตรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน พ.ศ. ๒๕๑๘
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒

๒) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

นางสาววันทนา สุวรรณอัตถ * เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
ค.ม. (สถิติการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒
ปริญญาตรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๖
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร

๓) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

นายสมชัย โกศล เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๓
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๕
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร

๔) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

นางสาวปวีณา ประวิง เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๔
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๙
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

๕) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

นางรัชนี คะระวาด เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๑
ปริญญาตรี
วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต)
วิทยาลัยครูพบิ ูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๓๕
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

* หมายถึง อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๓

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ที่กลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหง ภูมิปญญา
และการเรียนรู ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจ
ควบคูกับ การพัฒนาการเรียนรูของคนทุก กลุม ทุก วั ยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็ก ใหมีความรูพื้นฐาน
เขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะของกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการพรอมกาวสูโลกของ
การทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่น และองคความรูส มัยใหม สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึง
จําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ดัง นั้น การบริหารจัดการองคความรูอยางเป นระบบเปนสิ่ง จําเปน รวมถึง การประยุก ต
วิช าการและวิช าชีพ ครู ค ณิ ตศาสตร ที่ เ หมาะสมที่จ ะผสมผสานกั บ จุด แข็ง ในสั ง คมไทย เป า หมาย
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมาตรฐานวิชาชีพครู
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในสวนของการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ซึ่ง เปนยุท ธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ ในการแขงขันของ
ประเทศ โดยใหความสําคัญกับมาตรฐานความสามารถของประชากร ในดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห
และการคิดสรางสรรค นอกจากนี้ตามบริบ ทการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกทําใหเ กิดความรวมมือทาง
เศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี และในระดั บ พหุ ภ าคี ส ง ผลให มี ก ารเคลื่ อ นย า ยแรงงานได อ ย า ง
เสรีมากขึ้น คาดวาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีก ารเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะฝมือ อยางเสรีตามกรอบ
ความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปจจุบัน ประเทศไทยนับไดวากําลังอยูในชวงที่เพิ่งผานพนการเปลี่ยนผานแหงยุคสมัย จาก
ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน (globalization) และจากการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงผลกระทบจากการวิกฤตเศรษฐกิจ (ในป พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่เพิ่งผานพนมาไมนานนัก
ปจจัยแหงกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ประการดังกลาว กอใหเกิดการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลง รูปแบบ
วิถีชีวิตของผูคนจํา นวนมาก ไมเ วนแมก ระทั่ง องคก รทั้ง องคก รภาครัฐและองคก รภาคเอกชน ที่ตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํางาน ไปจนกระทั่งการปรับโครงสรางขององคกร โดยเฉพาะการปฏิรูประบบ
ราชการ ที่ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่สง ผล กระทบตอประชาชนสวนใหญของประเทศ ทั้งทางตรง
(ขาราชการกวา ๒ ลานคน) และทางออม (ประชาชนกวา ๖๐ ลานคนทั้งประเทศ) จึงจําเปนตองพัฒนา
บุคลาการทางการศึก ษาในทุก ระดับ ให มีบ ทบาทในการพัฒ นาคนให รู เท าทั นการเปลี่ย นแปลงซึ่ ง
คณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่สําคัญและเปนพื้นฐานของการศึกษาในศาสตร สาขาตางๆ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔

๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณก ารพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒนธรรมจําเปนตองพัฒ นาคนใหมี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจ เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาตองเริ่มปลูกฝง
ตั้ง แตก ารศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันการศึก ษาและครูเ ปนกลไกสําคัญ ในการจัดการศึก ษาเพื่ อ
ตอบสนองการพัฒ นาประเทศ สถาบันการศึก ษาที่ผลิต ครู และบุคลากรทางการศึก ษาจําเปนตองจัด
การศึก ษาเพื่อการผลิตครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่มีคุณภาพโดยพัฒ นาหลัก สูตรใหไดม าตรฐาน
สอดคลองกับวิชาชีพทางการศึกษา และสอดรับกับความตองการของสังคมในอนาคต
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนสถาบันอุดมศึกษาที่แตเดิมเรียกวา วิทยาลัยครูลําปางเปน
สถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามายาวนานกวา ๔๐ ปจึงตระหนักถึงบทบาทความเปนผูนําใน
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และคณะครุศาสตร จึงตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตครูคณิตศาสตร ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษา ความตองการของทองถิ่น ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร
และคณะครุ ศ าสตร จึ ง ได ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร ใ ห มี ค วามรู
ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสานเจตนารมณในการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่มีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ เปนที่ตองการของสังคมใน
ประเทศ และความตองการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนสรรพกําลัง เชิงวิท ยาการ เพื่อ
สนับสนุนใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนทุกดาน เปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการดานการเรียน
การสอน อีกทั้งมหาวิทยาลัยตองพัฒนาใหมีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ระหวางคณาจารยและผูเรียน
ระหวางสถาบันการศึกษาภายในประเทศและนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหเปนสากล
และสามารถแลกเปลี่ยนแรงงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
มี ๓ สวน ไดแก
๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด
๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑) วิชาชีพครู ดําเนินการสอนโดยอาจารยผูสอนคณะครุศาสตร
๒) วิชาเอก ดําเนินการสอนโดยอาจารย ป ระจําสาขาวิชาคณิตศาสตร ยกเวน
รายวิชาที่มีรหัส ๓ ตัวแรกขึ้นตนดวย ๑๐๒ และ ๑๐๔ ดําเนินการสอนโดยอาจารยผูสอนคณะครุศาสตร
๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เปนไปตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด
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๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร
อื่นตองมาเรียน
สอนรายวิชาในหลักสูตรใหกับนักศึกษาหลักสูตรอื่นไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๙ รายวิชา ดังนี้
๔๐๙๑๒๐๓ วิธีการเชิงตัวเลข
๔๐๙๑๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ๑
๔๐๙๒๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ๒
๔๐๙๓๓๐๓ คณิตศาสตรเต็มหนวย
๔๐๙๔๓๐๒ พีชคณิตเชิงเสน
๔๐๙๑๒๐๑ หลักการคณิตศาสตร
๔๐๙๒๗๐๑ โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
๔๐๙๔๔๐๗ การวิเคราะหเชิงตัวเลข
๔๑๑๓๑๐๖ สถิติเพื่อการวิจัย
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลัก สูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เ กี่ยวของ
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ใหสอดคลองกับ มาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร
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๖

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
ผลิตบุคลากรใหมีความรู ความสามารถดานคณิตศาสตรและวิชาชีพครู ตามแนวมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภาและปฏิรูป การศึก ษาโดยเนนการปฏิบัติและนําความรูไปใชในชีวิตจริงไดอยางมี
คุณภาพ
๑.๒ ความสําคัญ
วิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มุงผลิตบัณฑิตให
เปนผูมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตร มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทําหนาที่ใหความรู
จัดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณตลอดจนใหการอบรมแกเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศ และใหบัณฑิตครูเปนผูมีความรูความสามารถ ในการรวมคิดรวมทํากับคนในทองถิ่น สังคม
เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการหลอหลอมเยาวชน ใหเกิดการเรียนรูที่เทาเทียมกันอยางเต็มตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละคนเพื่อใหดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ บัณฑิตครู สาขาวิชาคณิตศาสตรจึงเปน
บุคคลที่สําคัญ ในการสรางคน สรางชาติ โดยการพัฒ นาการศึก ษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ
ประเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรจึงตองสรางใหตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น และสังคม สอดคลองกับนโยบาย และแผนการศึกษาชาติ
๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะดังนี้
๑.๓.๑ มีความรู ความสามารถดานคณิตศาสตร ดานวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
๑.๓.๒ มีบุคลิกภาพที่เ หมาะสมกับวิชาชีพครู มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มีคานิยมที่
พึงประสงค มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูความเขาใจในธรรมชาติของผูเรียน
และธรรมชาติการเรียนรู
๑.๓.๓ มีความใฝรู ใฝเรียน พัฒนาตนเองใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกและนวัตกรรม
ดานคณิตศาสตร
๑.๓.๔ มีทักษะในการแสวงหาความรู ทักษะในการจัดการเรียนรูและทักษะในการผสมผสาน
ความรู ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาการ พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาทองถิ่นได
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๒. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
๒.๑ การบริหารหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตรใหมีมาตรฐาน ไมต่ํา
กวาที่ สกอ. กําหนดและเปนไป
ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา ครุศาสตร
และศึกษาศาสตร(หลักสูตร ๕ ป)

๒.ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ

กลยุทธ
๑. สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารยผสู อน
อาจารยพเิ ศษและผูใชบัณฑิต
๒. จัดประชุมสัมมนานักศึกษา
อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษและ
ผูใชบัณฑิต
๓. ประเมินติดตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
๔. ประเมินหลักสูตรจากผูใช
บัณฑิต

๑.ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
๕ ป

๒.๒ การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
๑.มีหองเรียน และอุปกรณสื่อ ๑.จัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อตางๆ
ตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอน เพื่อใหนกั ศึกษาไดเรียน และฝก
เพื่อใหการเรียนการสอนภายใน ปฏิบัติในสภาพแวดลอมที่ดี
เวลาและนอกเวลามีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน
-รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูใชบัณฑิต
-ผลการประเมินติดตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ดัชนีชี้วัด
-ระดับความพึงพอใจในทักษะ
ความรู ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
-ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอคุณลักษณะของ
บัณฑิต
หลักฐาน
-เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
ดัชนีชี้วัด
-หลักสูตรผานการรับรองจาก
สภามหาวิทยาลัย สกอ.และ
คุรุสภา
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน
-รายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
ดัชนีชี้วัด
-ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูในระดับดีขึ้นไป
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๘

๒.๓ การบริหารคณาจารย
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑.การพัฒนาอาจารยผสู อน

กลยุทธ
๑. จัดอบรมอาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดกิจกรรมจัดการความรูท ี่
เกี่ยวของกับวิชาการและวิชาชีพ
๓. จัดหาพีเ่ ลี้ยงในการทําผลงาน
วิชาการ การเรียนการสอน และ
การวิจัย
๔.จัดงบประมาณสนับสนุนให
อาจารยเขารวมการฝกอบรมการ
นําเสนอผลงานวิชาการและ
การศึกษาดูงาน

๒.๔ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
๑. พัฒนานักศึกษาใหมี
๑. กําหนดชองทางการติดตอ
ความสามารถทัง้ ทางดาน
ระหวางนักศึกษากับอาจารย
วิชาการ และดานอารมณ มี
๒. จัดใหมีการทํากิจกรรมจิตอาสา
ทัศนคติที่ดี จากการทํากิจกรรม ที่เกี่ยวของกับศาสตรของ
นอกหลักสูตร
สาขาวิชา/นอกศาสตร

๒. สงเสริมนักศึกษาใหมเี จตคติที ๑. จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม
ดีตอวิชาชีพและความเปนครู
ความเปนครู

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน
- รายงานประเมินโครงการ
พัฒนาอาจารย
- รายงานผลการจัดการความรู
ดัชนีชี้วัด
-ระดับคะแนนความสําเร็จจาก
การประเมินโครงการพัฒนา
อาจารย
- จํานวนผลงานวิชาการ
- จํานวนผลงานวิจัย
- จํานวนครั้งที่อาจารยไดรับ
การพัฒนาตอป
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน
- อีเมลหรือเวปไซตของอาจารย
- ผลการประเมินการทํา
กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
ดัชนีชี้วัด
-จํานวนครั้งของการรับ
คําปรึกษาของนักศึกษาโดย
เฉลี่ยอยูในระดับดี
-ระดับคะแนนการประเมิน
กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี
หลักฐาน
- รายงานการประเมินโครงการ
ดัชนีชี้วัด
-ระดับคะแนนการประเมิน
โครงการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี
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๙

๒.๕ ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต ตอ
คุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑. ผลิตบัณฑิตมีความรู และ ๑. สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ หลักฐาน
ทักษะทีส่ มดุลตามความ
พึงประสงคของ ผูใชบัณฑิต
- รายงานผลสํารวจคุณลักษณะ
ตองการของนายจาง/ผูใช
๒. ปรับปรุงหลักสูตร/จัด
บัณฑิตที่พึงประสงคของ ผูใช
บัณฑิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให
บัณฑิต
สอดคลองกับผลการสํารวจฯ - รายงานผลสํารวจความพึง
๓. สํารวจความพึงพอใจของ พอใจของบัณฑิตตอหลักสูตร
บัณฑิตที่มีตอหลักสูตร
- รายงานผลสํารวจความพึง
๔. สํารวจความพึงพอใจผูใช
พอใจผูใชบัณฑิต
บัณฑิต
- รายงานผลสํารวจภาวะการมี
๕. สํารวจภาวะการมีงานทํา
งานทําของบัณฑิต
ของบัณฑิต
ดัชนีชี้วัด
-ระดับความพึงพอใจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคของผูใชบัณฑิต
-ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิตตอหลักสูตร
-ระดับความพึงพอใจผูใช
บัณฑิตตอคุณลักษณะของ
บัณฑิต
-รอยละของบัณฑิตทีม่ ีงานทํา
ภายใน ๑ ป
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๑๐

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
การจัดการศึก ษาเปน ระบบทวิภาค โดย ๑ ปก ารศึก ษาแบง ออกเปน ๒ ภาคการศึก ษาปกติ
๑ ภาคการศึก ษาปกติมีร ะยะเวลาการศึก ษาไมนอยกวา ๑๕ สัป ดาห สําหรับ ภาคการศึก ษาฤดูรอน
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ โดยเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมเปนการศึกษาภาคบังคับสําหรับนักศึกษา แตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี

๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑
จัดการเรียนการสอนระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน
ในวัน และเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ ๒
จัดการเรียนการสอนระหวางเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ในวัน และเวลาราชการ
ภาคฤดูรอน
จัดการเรียนการสอนระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ในวัน และเวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป
๒.๒.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๒.๓ เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและ
นักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งจะประกาศใหทราบในแตละปการศึกษาและผาน
การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
๒.๒.๔ วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
๑) มีการสอบวัดความรูพ ื้นฐาน และสอบวัดแววความเปนครู
๒) มีการสอบสัมภาษณโดยคณาจารยของคณะวิทยาศาสตร และคณะครุศาสตร
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตร ขาดทักษะในการปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา
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๑๑

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๒.๔.๑ ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เขาใหมของสาขาวิชาเนนกิจกรรมการปรับตัวและทักษะการเรียน
ในระดับอุดมศึกษา
๒.๔.๒ โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ชั้นปที่ ๑
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
ชั้นปที่ ๒
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
ชั้นปที่ ๓
๕๐
๕๐
๕๐
ชั้นปที่ ๔
๕๐
๕๐
ชั้นปที่ ๕
๕๐
รวม
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๕๐
จํานวนบัณฑิตที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (บาท)
รายละเอียดรายรับ
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๖๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๕๐
๕๐

ปงบประมาณ
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คาบํารุงการศึกษา

๓๖๐,๐๐๐

๗๒๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๓๕,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๑๐๕,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๑๗๕,๐๐๐

๑๗๕,๐๐๐

รายรับบุคลากร/เงินเดือน ๒,๕๙๔,๔๐๐ ๒,๖๗๒,๒๓๐ ๒,๗๕๒,๓๙๐ ๒,๘๓๔,๙๖๐ ๒,๙๒๐,๐๐๐ ๓,๐๐๗,๖๐๐

รวมรายรับ

๒,๘๙๘,๔๐๐ ๓,๔๖๒,๒๓๐ ๓,๙๓๗,๓๙๐ ๔,๔๑๔,๙๖๐ ๔,๘๙๕,๐๐๐ ๔,๙๘๒,๖๐๐

๒.๖.๒ งบประมาณรายจาย (บาท)
หมวดเงิน

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ปงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ก. งบดําเนินการ
๑. คาใชจายบุคลากร ๒,๕๙๔,๔๐๐ ๒,๖๗๒,๒๓๐ ๒,๗๕๒,๓๙๐ ๒,๘๓๔,๙๖๐ ๒,๙๒๐,๐๐๐ ๓,๐๐๗,๖๐๐
๒. คาใชจายดําเนินงาน ๒๗๖,๕๐๐ ๕๕๓,๐๐๐ ๘๒๙,๕๐๐ ๑,๑๐๖,๐๐๐ ๑,๓๘๒,๕๐๐ ๑,๓๘๒,๕๐๐
๒,๘๗๐,๙๐๐ ๓,๒๒๕,๒๓๐ ๓,๕๘๑,๘๙๐ ๓,๙๔๐,๙๖๐ ๔,๓๐๒,๕๐๐ ๔,๓๙๐,๑๐๐
รวม (ก)
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๑๒

หมวดเงิน

๒๕๕๕

ข. งบลงทุน
๗๙,๐๐๐
คาครุภัณฑ
๗๙,๐๐๐
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข) ๒,๙๔๙,๙๐๐
๕๐
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา ๕๙,๐๐๐

๒๕๕๖

ปงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑๕๘,๐๐๐

๒๓๗,๐๐๐

๓๑๖,๐๐๐

๓๙๕,๐๐๐

๓๙๕,๐๐๐

๑๕๘,๐๐๐

๒๓๗,๐๐๐

๓๑๖,๐๐๐

๓๙๕,๐๐๐

๓๙๕,๐๐๐

๓,๓๘๓,๒๓๐ ๓,๘๑๘,๘๙๐ ๔,๒๕๖,๙๖๐ ๔,๖๙๗,๕๐๐ ๔,๗๘๕,๑๐๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๒๕๐

๓๓,๘๓๐

๒๕,๔๖๐

๒๑,๒๘๐

๑๘,๗๙๐

๑๙,๑๔๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ หรือตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มาก อ น เมื่ อ เข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ สามารถเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ได ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๕ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๑๓

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๖๗ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
๑.๑ กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร
๑๒-๑๕ หนวยกิต
๑.๒ กลุม วิชามนุษยศาสตร
๓-๙ หนวยกิต
๑.๓ กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓-๙ หนวยกิต
๑.๔ กลุม วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖-๙ หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
๑๓๑ หนวยกิต
๒.๑ กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา ๕๒ หนวยกิต
๒.๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ
๓๓ หนวยกิต
๒.๑.๒ วิชาชีพครูเลือก
ไมนอยกวา
๕ หนวยกิต
๒.๑.๓ วิชาชีพครูปฏิบัติ
ไมนอยกวา
๑๔ หนวยกิต
๒.๒ กลุม วิชาเอก
ไมนอยกวา ๗๙ หนวยกิต
๒.๒.๑ วิชาเอก
ไมนอยกวา
๖๙ หนวยกิต
(๑) วิชาเอกบังคับ
๔๕ หนวยกิต
(๒) วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
๒๔ หนวยกิต
๒.๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก
๖ หนวยกิต
๒.๒.๓ เลือกวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติมไมนอยกวา
๔ หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
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๑๔

๓.๑.๓ รายวิชา
๑) การกําหนดรหัสรายวิชา
การจัดหมวดวิชา และหมูวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ยึดระบบการจัด
หมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัส วิช า
ประกอบดวยตัวเลข ๗ หลัก ดังนี้
เลขตัวที่ ๑-๓ หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ ๔
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ ๕
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ ๖, ๗ บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวชิ า

๒) การกําหนดจํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียน
รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแตละรายวิชากําหนดจํานวนหนวยกิต
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จํานวน ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบตั ิและจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตัวเอง โดย
ใชสัญลักษณ น (ท-ป-อ)
น
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตของรายวิชา
ท
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
ป
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
อ
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงที่ศึกษาดวยตนเอง
และมีวิธีกําหนดดังนี้
รายวิชาภาคทฤษฎี ๑ หนวยกิตเทากับจํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงและศึกษา
ดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิตเทากับจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมงและศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชั่วโมง
รายวิชาที่ใชเ วลาฝก งาน ฝกภาคสนามหรือฝก ประสบการณวิชาชีพ ๑ หนวยกิตเทากับ
จํานวนชั่วโมงที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
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๑๕

๓) ชื่อรายวิชา
๓.๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดใหผเู รียนตองเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ตามกลุม วิชาดังตอไปนี้
๓.๑.๑) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียน ๙ หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
๑๕๐๐๑๑๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๓-๐-๖)
Thai for Communication
๑๕๐๐๑๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓ (๓-๐-๖)
English for Communication
๑๕๐๐๑๑๔ ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
๓ (๓-๐-๖)
English for Study Skills
ใหเลือกเรียน ๓-๖ หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๑๕๐๐๑๑๒ การอานและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต
Reading and Writing Thai for life
๑๕๐๐๑๑๕ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific purposes
๑๕๐๐๑๑๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English for Work
๑๕๐๐๑๑๗ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
๑๕๐๐๑๑๘ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication

รหัสวิชา
๒๐๐๐๑๐๒
๒๐๐๐๑๐๓
๒๐๐๐๑๐๔
๒๐๐๐๑๐๕

๓.๑.๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ใหเลือกเรียน ๓- ๙ หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
ทักษะการรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
การพัฒนาทักษะชีวิต
Life Skill Development
การศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง
Civil Education

น (ท-ป-อ)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

น (ท-ป-อ)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๖

รหัสวิชา
๒๕๐๐๑๐๕
๒๕๐๐๑๐๖
๒๕๐๐๑๐๗
๒๕๐๐๑๐๘
๒๕๐๐๑๐๙
๒๕๐๐๑๑๐

รหัสวิชา
๔๐๐๐๑๑๑
๔๐๐๐๑๑๒
๔๐๐๐๑๑๓
๔๐๐๐๑๑๔
๔๐๐๐๑๑๕
๔๐๐๐๑๑๖
๔๐๐๐๑๑๗

๓.๑.๓) กลุม วิชาสังคมศาสตร
ใหเลือกเรียน ๓ - ๙ หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ชื่อวิชา
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
ลําปางศึกษา
Lampang Studies
สังคมไทยในโลกาภิวัตน
Thai Society in The Era of Globalization
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
การบริหารจัดการสมัยใหม
Modern Management
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life
๓.๑.๔) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเลือกเรียน ๖ – ๙ หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ชื่อวิชา
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
พลังงานและการอนุรักษพลังงาน
Energy and Energy Conservation
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise Science for Health
โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health
เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life

น (ท-ป-อ)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

น (ท-ป-อ)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
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๑๗

๓.๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๓.๒.๑) กลุมวิชาชีพครู
รหัสวิชา
๑๐๑๑๑๐๘
๑๐๒๒๒๐๑
๑๐๒๒๒๐๒
๑๐๒๓๒๑๗
๑๐๓๔๗๐๖
๑๐๔๓๑๑๕
๑๐๔๔๔๐๒
๑๐๕๒๔๐๒
๑๐๖๓๓๐๖
๑๐๖๔๒๐๑
๑๐๘๔๑๐๔

ไมนอยกวา ๑๓๑ หนวยกิต
ไมนอยกวา ๕๒ หนวยกิต

๓.๒.๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ
๓๓ หนวยกิต
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
หลักการศึกษาและความเปนครู
๓ (๒-๒-๕)
Principles of Education and Self Actualization for Teachers
การจัดการเรียนรู
๓ (๒-๒-๕)
Learning Management
การพัฒนาหลักสูตร
๓ (๒-๒-๕)
Curriculum Development
การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓ (๒-๒-๕)
Guidance and Activities for Student Development
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๒-๒-๕)
Educational Innovation and Technology
การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓ (๒-๒-๕)
Measurement and Evaluation in Education
การวิจัยทางการศึกษา
๓ (๒-๒-๕)
Research in Education
จิตวิทยาสําหรับครู
๓ (๒-๒-๕)
Psychology for Teachers
การบริหารการศึกษาและการจัดการในหองเรียน
๓ (๒-๒-๕)
Educational Administration and Classroom Management
กฎหมายการศึกษา
๓ (๒-๒-๕)
Education Law
การศึกษาพิเศษ
๓ (๒-๒-๕)
Special Education
๓.๒.๑.๒) วิชาชีพครูเลือก

รหัสวิชา
๑๐๒๓๓๐๙
๑๐๓๓๗๐๗

ไมนอยกวา
ชื่อวิชา

ทักษะการคิดสําหรับครู
Thinking Skills for Teachers
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
Computers for Instruction
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๕ หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)

๑๘

๑๐๔๓๑๑๖
๑๐๔๓๔๑๑
๑๐๔๔๑๐๘
๑๐๔๖๔๐๙
๑๐๕๑๑๐๕
๑๐๕๑๒๐๓
๑๐๕๑๒๐๔
๑๐๕๒๓๐๑
๑๐๕๓๕๐๔
๑๐๖๓๒๐๑
๑๐๖๔๓๐๗

เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน
Classroom Assessment Techniques
สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา
Statistics for Data Analysis in Education
การประเมินโครงการทางการศึกษา
Educational Project Evaluation
องคกรการเรียนรูและการจัดการความรูท างการศึกษา
Learning Organization and Knowledge Management in Education
จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องตน
Introduction to Developmental Psychology
การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู
Application of Psychology for Learning
จิตวิทยาวัยรุน
Adolescent Psychology
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
Human Relations for Teachers
จิตวิทยาการแนะแนว
Guidance Psychology
ภาวะผูนําการบริหารการศึกษา
Educational Administration Leadership
การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
๓.๒.๑.๓) วิชาชีพครูปฏิบัติ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๑๐๐๓๘๐๓ การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
Study Observation and Participation in Schools
๑๐๐๕๘๐๕ การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา ๑
Teaching Practicum In School 1
๑๐๐๕๘๐๖ การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา ๒
Teaching Practicum In School 2
๑๐๒๔๘๐๒ การทดลองสอน
Teaching Practice

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑๔ หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
๑ (๖๐)
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๖ (๕๔๐)
๖ (๕๔๐)
๑ (๖๐)

๑๙

๓.๒.๒) กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา
๓.๒.๒.๑) วิชาเอก
ไมนอยกวา
(๑) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๔๐๙๑๒๐๑ หลักการคณิตศาสตร
Principles of Mathematics
๔๐๙๑๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ๑
Calculus and Analytic Geometry 1
๔๐๙๒๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ๒
Calculus and Analytic Geometry 2
๔๐๙๒๕๐๑ เรขาคณิตเบื้องตน
Introduction to Geometry
๔๐๙๓๒๐๑ ทฤษฎีเซต
Set Theory
๔๐๙๓๓๐๑ พีชคณิตนามธรรม ๑
Abstract Algebra 1
๔๐๙๓๖๐๔ กําหนดการเชิงเสน
Linear Programming
๔๐๙๔๒๐๑ ทฤษฎีจํานวน
Theory of Numbers
๔๐๙๔๓๐๒ พีชคณิตเชิงเสน
Linear Algebra
๔๐๙๔๔๐๕ การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน
Introduction to Real Analysis
๔๐๙๔๕๐๔ ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
Introduction to Graph Theory
๔๐๙๔๙๐๓ สัมมนาคณิตศาสตร
Seminar in Mathematics
๔๑๑๒๒๐๑ ความนาจะเปนและสถิติเบือ้ งตน
Introduction to Probability and Statistics
๔๑๑๒๒๐๔ สถิติเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
Introduction to Mathematical Statistics
๑๐๒๓๖๐๒ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
Process Skills in Mathematics

๗๙ หนวยกิต
๖๙ หนวยกิต
๔๕ หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
๓ (๓-๐-๖)
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๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)

๒๐

(๒) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
๔๐๙๑๒๐๓
๔๐๙๒๒๐๒
๔๐๙๒๗๐๑
๔๐๙๓๑๐๑
๔๐๙๓๓๐๓
๔๐๙๓๔๐๑
๔๐๙๓๔๐๒
๔๐๙๓๖๐๕
๔๐๙๔๒๐๒
๔๐๙๔๓๐๑
๔๐๙๔๔๐๓
๔๐๙๔๔๐๖
๔๐๙๔๔๐๗
๔๐๙๔๕๐๕
๔๑๑๒๑๐๓
๔๑๑๓๑๐๖

ไมนอยกวา
ชื่อวิชา

วิธีการเชิงตัวเลข
Numerical Methods
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
Introduction to Mathematical Modeling
โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร
Programming Package for Mathematics
ประวัติคณิตศาสตร
History of Mathematics
คณิตศาสตรเต็มหนวย
Discrete Mathematics
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ๓
Calculus and Analytic Geometry 3
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Ordinary Differential Equations
คณิตศาสตรประกันภัย
Actuarial Science
ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Logic
พีชคณิตนามธรรม ๒
Abstract Algebra 2
การวิเคราะหเวกเตอร
Vector Analysis
การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน
Introduction to Complex Analysis
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
Numerical Analysis
ทอพอโลยีเบื้องตน
Introduction to Topology
สถิติวิเคราะหเบือ้ งตน
Introduction to Statistical Analysis
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research

๒๔ หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๑

๓.๒.๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก
บังคับเรียน ๖ หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๑๐๒๔๖๐๔ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ๑
Learning Management in Mathematics 1
๑๐๒๕๖๐๔ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ๒
Learning Management in Mathematics 2
๓.๒.๒.๓) เลือกวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
ใหเลือกเรียนจากวิชาการสอนวิชาเอก ตอไปนี้

น (ท-ป-อ)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
ไมนอยกวา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๑๐๒๒๒๐๓ การวิเคราะหเนือ้ หาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
Mathematics Analysis in Primary School
๑๐๒๒๒๐๔ การวิเคราะหเนือ้ หาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
Mathematics Analysis in Secondary School
๑๐๔๔๙๐๓ การศึกษาปญหาคณิตศาสตรในชั้นเรียน
Study Issues of Mathematics Education in Classroom

๔ หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขานี้
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
รหัสวิชา
๑๐๑๑๑๐๘
๔๐๙๑๔๐๑

ปที่ ๑ / ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป ๑
วิชาศึกษาทั่วไป ๒
วิชาศึกษาทั่วไป ๓
วิชาศึกษาทั่วไป ๔
หลักการศึกษาและความเปนครู
วิชาชีพครูเลือก ๑
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ๑
รวม

น (ท-ป-อ)
๓
๓
๓
๓
๓ (๒-๒-๕)
๒
๓ (๓-๐-๖)
๒๐

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๒

รหัสวิชา
๑๐๒๒๒๐๑
๑๐๓๔๗๐๖
๔๐๙๒๔๐๑
๔๐๙๒๕๐๑

รหัสวิชา
๑๐๒๓๒๑๗
๑๐๕๒๔๐๒
๔๐๙๓๒๐๑
๔๑๑๒๔๐๑
๔๐๙๑๒๐๑

รหัสวิชา
๑๐๖๔๒๐๑
๔๐๙๔๕๐๔
๔๑๑๒๒๐๔
๑๐๒๓๖๐๒
-

ปที่ ๑ / ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป ๕
วิชาศึกษาทั่วไป ๖
การจัดการเรียนรู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห ๒
เรขาคณิตเบื้องตน
รวม
ปที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป ๗
วิชาศึกษาทั่วไป ๘
การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จิตวิทยาสําหรับครู
ทฤษฎีเซต
ความนาจะเปนและสถิตเิ บือ้ งตน
หลักการคณิตศาสตร
รวม
ปที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป ๙
กฎหมายการศึกษา
ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
สถิติเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
วิชาเอกเลือก ๑
วิชาเอกเลือก ๒
รวม

น (ท-ป-อ)
๓
๓
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๘

น (ท-ป-อ)
๓
๓
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๑

น (ท-ป-อ)
๓
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓
๓
๒๑

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๓

รหัสวิชา
๑๐๖๓๓๐๖
๑๐๒๒๒๐๒
๔๐๙๔๒๐๑
๔๐๙๔๓๐๒
๑๐๒๒๒๐๓
-

ปที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป ๑๐
การบริหารการศึกษาและการจัดการในหองเรียน
การพัฒนาหลักสูตร
ทฤษฎีจํานวน
พีชคณิตเชิงเสน
การวิเคราะหเนือ้ หาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
วิชาเอกเลือก ๓
รวม

น (ท-ป-อ)
๓
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๓
๒๐

รหัสวิชา
๑๐๐๔๘๐๓
๑๐๔๓๑๑๕
๑๐๒๔๖๐๔
๔๐๙๓๓๐๑
๔๐๙๓๖๐๔
-

ปที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ๑
พีชคณิตนามธรรม ๑
กําหนดการเชิงเสน
วิชาเอกเลือก ๔
วิชาเลือกเสรี ๑
รวม

น (ท-ป-อ)
๑ (๖๐)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓
๓
๑๙

ปที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
๑๐๔๔๔๐๒ การวิจัยทางการศึกษา
วิชาชีพครูเลือก ๒
๑๐๒๒๒๐๔ การวิเคราะหเนือ้ หาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
๔๐๙๔๔๐๕ การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน
วิชาเอกเลือก ๕
วิชาเอกเลือก ๖
วิชาเลือกเสรี ๒
รวม

น (ท-ป-อ)
๓ (๒-๒-๕)
๓
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓
๓
๓
๒๐

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๔

รหัสวิชา
๑๐๘๔๑๐๔
๑๐๒๔๘๐๒
๑๐๒๕๖๐๔
๔๐๙๔๙๐๓
-

ปที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
การศึกษาพิเศษ
การทดลองสอน
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ๒
สัมมนาคณิตศาสตร
วิชาเอกเลือก ๗
วิชาเอกเลือก ๘
รวม

น (ท-ป-อ)
๓ (๒-๒-๕)
๑(๖๐)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓
๓
๑๖

รหัสวิชา
๑๐๐๕๘๐๕

ปที่ ๕ / ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา ๑
รวม

น (ท-ป-อ)
๖ (๕๔๐)
๖

รหัสวิชา
๑๐๐๕๘๐๖

ปที่ ๕ / ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา ๒
รวม

น (ท-ป-อ)
๖ (๕๔๐)
๖

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
รายละเอียดอยูในภาคผนวก ฉ
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
๑) ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ

นายจําเนียร นันทดิลก* เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
M. Sc. (Mathematics)
Monash University พ.ศ. ๒๕๔๓
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๗
ปริญญาตรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน พ.ศ. ๒๕๑๘
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๕

๒) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

นางสาววันทนา สุวรรณอัตถ* เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
ค.ม. (สถิติการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒
ปริญญาตรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๖
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร

๓) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

นายสมชัย โกศล เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๓
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๕
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร

๔) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

นางสาวปวีณา ประวิง เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๔
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๙
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

๕) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

นางรัชนี คะระวาด เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๑
ปริญญาตรี
วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต)
วิทยาลัยครูพบิ ูลสงคราม พ.ศ.๒๕๓๕
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

๓.๒.๒ อาจารยผูสอน
๑) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

ตําแหนง

นางธัญลักษณ งามขํา เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
วท.ม. (สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๗
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๔๔
อาจารย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๖

๒) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

ตําแหนง
๓) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

ตําแหนง
๔) ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

ตําแหนง

นางสาวพิฐชญาณ กิง่ ก้าํ เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๘
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๕
อาจารย
นางสาวมนัสชนก คนเฉลียว เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๙
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕
อาจารย
นางสาวคมคาย ไพฑูรย เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
ปริญญาโท
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๖
อาจารย

๔. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู
การฝก ประสบการณวิชาชีพครู ใชเ วลาในการฝกเต็ม เวลา ๑ ปก ารศึกษาตอเนื่อง ในโรงเรียน
เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศ าสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่ง เปนโรงเรียนที่มี
มาตรฐานและคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ตามเงื่อนไขที่คุรุสภากําหนด
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู มีดังตอไปนี้
๔.๑.๑ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพครู
๔.๑.๒ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ทฤษฎี ที่ไดศึกษาไปใชในสถานการณจริง
๔.๑.๓ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะและเขียนรายงาน
ผลการจัดการเรียนรูงานในหนาที่ของครู
๔.๑.๔ นักศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๔.๑.๕ นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับวิชาชีพ
๔.๑.๖ นักศึกษามีเจตคติที่ดี รักศรัทธาและภาคภูมใิ จในวิชาชีพ
๔.๑.๗ นักศึกษาสามารถดําเนินงานโครงการพัฒนาทางวิชาการหรือโครงการพัฒนาผูเ รียน
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๒๗

๔.๒ ชวงเวลา
๔.๒.๑ การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ หรือ ๒ ของชั้นปที่
๒-๔
๔.๒.๒ การฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ของชั้นปที่ ๕
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน ๑ ปการศึกษา

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
ใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียนจึงกําหนดใหนักศึกษาแตละคนทําวิจัยในชั้น
เรียนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
โดยทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียนใหมีสาระครอบคลุมตามที่กําหนด
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๒.๑ มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
๕.๒.๒ สามารถทํางานวิจัยเบื้องตน เพื่อใชในการแกปญหาการจัดการเรียนรูได
๕.๒.๓ สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได
๕.๓ ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปที่ ๕
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
ไมมี
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน รายวิชาการวิจัยทางการศึกษาและรายวิชาการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ๑ และ รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
๕.๕.๒ กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยประกอบดวยอาจารยนเิ ทศประจําสาขา อาจารย
นิเทศประจําโรงเรียนและอาจารยนเิ ทศทั่วไปของนักศึกษาแตละคน
๕.๕.๓ อาจารยทปี่ รึกษาใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอที่จะศึกษาและ
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
๕.๕.๔ ใหนักศึกษาจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ
๕.๖. กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ประเมินจากความกาวหนาในการทําวิจัย
๕.๖.๒ ประเมินงานวิจัยของนักศึกษาดวยแบบประเมินงานวิจัย
๕.๖.๓ อาจารยที่ปรึกษาประเมินงานวิจัยของนักศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
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๒๘

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ครูคณิตศาสตรมืออาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตรรวมกับ คณะครุศาสตร จัดให
นัก ศึก ษาไดรับ ประสบการณ เ สริม ตามสมรรถนะที่
กํ า หนดในสมุ ด บั น ทึ ก ของคณะครุ ศ าสตร แ ละจั ด
กิจกรรมพัฒนาความเปนครูคณิตศาสตรมืออาชีพดังนี้
ปที่ ๑ จั ดกิ จ กรรมปลูก จิ ต สํา นึ ก ความเป น ครู
คณิตศาสตร
ป ที่ ๒ จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ค รู
คณิตศาสตร
ปที่ ๓ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนคณิตศาสตร
ปที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อ
เปนครูคณิตศาสตรมืออาชีพ
ปที่ ๕ จัดกิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนครูคณิตศาสตรมือ
อาชีพ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

๒.๑ ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒.๑.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมดานตางๆ ดังนี้
๑) มีวนิ ัยในตนเอง มีจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย และศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
๒) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง
๓) มีความซื่อสัตย สุจริต ละอายและเกรงกลัวตอบาป ไมถือเอาของ
ผูอื่นมาเปนของตนและไมเบียดเบียนผูอื่น
๔) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และไมยอทอตออุปสรรค
๕) มีความเสียสละ มีน้ําใจ และเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
๖) สุภาพ มีสัมมาคารวะ และออนนอมถอมตน
๒.๑.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
(Contemplative Education)
๒) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
๓) การเรียนรูจากการทํางาน (Work - Based Learning)
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๒๙

๔) การเรียนรูเพื่อบริการชุมชน (Service-Learning)
๕) การแสดงบทบาทสมมติเปนผูวิพากษและผูถูกวิพากษในประเด็น
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม
๖) การอภิปรายวิเคราะหปญหาและสถานการณดานคุณธรรม
จริยธรรม
๒.๑.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินความมีวินัย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแตงกายใหถูก
ระเบียบ ความตรงเวลาของนัก ศึก ษาในการเขาชั้นเรีย น การสง งานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
๒) ประเมินความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมาย การวางแผนการทํางาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
๓) ประเมินความซื่อสัตย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษาที่
สอดคลองกับคําพูด การทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง และการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๔) ประเมินความขยันหมั่นเพียรและอดทน พิจารณาจากพฤติกรรม
ขณะเรียนและขณะปฏิบัติกิจ กรรมรวมกับผูอื่น ความกระตือรือรนตอการเรียน ไมทอแทในการ
ทํางาน พยายามคนควาหาความรูอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นไมทิ้งงานกลางคัน การควบคุม
อารมณ อดทนตอการยั่วยุ การวิจารณ และการตําหนิ
๕) ประเมินความเสียสละและมีน้ําใจ โดยพิจ ารณาจากพฤติก รรม
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมดูดาย การใหคําแนะนําแกเพื่อน การรูจักรักษาสาธารณสมบัติ
๖) ประเมินความสุภาพและมีสัมมาคารวะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม
การใหความเคารพแกคณาจารยและผูอาวุโ ส การใชกิริยา และวาจาที่เ หมาะสมกับ บุคคลและ
กาลเทศะ การรักษามารยาทที่ดีทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
๒.๑.๒ ดานความรู
๒.๑.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู ผูเรียนควรมีองคความรูในสาขาวิชาอยาง
กวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ และตระหนักถึง
งานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู ดังนี้
๑) ภาษาและการสื่อสาร
๒) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๓) คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) การวิจัย
๒.๑.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู
๑) การบรรยาย
๒) การวิเคราะหกรณีศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๓) การเรียนแบบเนนการวิจัย (Research-Based Learning)
๔) การเรียนแบบเนนปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)
๕) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
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๖)
๗)
๘)
๙)

การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study)
การเรียนรูจากการทํางาน (Work - Based Learning)
การเรียนรูเพื่อบริการชุมชน (Service-Learning)

๒.๑.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
๑) การทดสอบยอย
๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
๓) ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่นักศึกษาจัดทํา
๔) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นําเสนอ
๕) ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากประเด็นที่
นักศึกษาอภิปรายและวิเคราะหปญหาและสถานการณตางๆ ที่กําหนดให และพิจารณาจากประเด็น
ที่นักศึกษานําเสนอทั้งในสถานะที่เปนผูวิพากษและผูถูกวิพากษ
๒.๑.๓ ดานทักษะทางปญญา
๒.๑.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
๑) มีความสามารถในการแกปญหา และประยุกตความรูเพื่อใชในการ
แกปญหาตลอดจนขอโตแยงในสถานการณอื่น
๒) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถคนหาขอเท็จจริง
รวมถึง ทํา ความเข าใจและสามารถประเมิ นข อมูล แนวคิ ดและหลั ก ฐานใหม ๆ จากแหลง ขอมูล ที่
หลากหลาย ตลอดจนใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆดวยตนเอง
๓) มีความคิดสรางสรรคในการสราง หรือใชนวัตกรรมใหมในการ
แกปญหาการดําเนินชีวิต หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการประเมิน
สามารถศึกษาปญหาที่มีความซับซอน และเสนอแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึง
ความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
๒.๑.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) การวิเคราะหกรณีศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา
(Contemplative Education)
๓) การเรียนแบบเนนการวิจัย (Research - Based Learning)
๔) การเรียนแบบเนนปญหาเปนฐาน (Problem - Based Learning)
๕) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
๖) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
๗) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self - Study)
๘) การเรียนรูจากการทํางาน (Work - Based Learning)
๙) การเรียนรูเพื่อบริการชุมชน (Service - Learning)
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๒.๑.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) การทดสอบ
๒) ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่นักศึกษาจัดทํา
๓) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นําเสนอ
๔) ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม
การอภิปราย วิเ คราะหปญ หาและสถานการณตางๆ การใหขอเสนอแนะเชิง วิพากษ โดยมีการ
ประยุกตความรูเพื่อใชในการแกปญหาตลอดจนขอโตแยงในสถานการณที่กําหนดใหอยางสรางสรรค
๒.๑.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๑.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีภาวะผูนําและผูตาม มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมได
อยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม
๒) มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนกําหนดวัตถุประสงคและ
วิธีก ารในการทํางานรวมกับ บุคคลอื่น แบง หนาที่รับ ผิดชอบ และติดตามผลการปฏิบัติง านและ
ปรับปรุงงาน
๓) มี ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น มี ค วามสามารถในการสร า ง
สัมพันธภาพที่ดี กับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นบนพื้นฐานของเหตุผล และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นจนงานสําเร็จ
๔) มีจิตอาสา ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะสมบัติ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ
ใหแกสวนรวม และเขารวมทํางานสาธารณประโยชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
๕) มีสํานึกรักทองถิ่น ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวม สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒.๑.๔.๒ กลยุ ทธการสอนที่ ใช พั ฒนาผลการเรี ย นรูด า นทักษะความสัมพั นธ
ระหวางบุคคล
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
(Contemplative Education)
๒) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
๓) การเรียนแบบเนนการวิจัย (Research - Based Learning)
๔) การเรียนแบบเนนปญหาเปนฐาน (Problem - Based Learning)
๕) การเรียนรูจากการทํางาน (Work - based Learning)
๖) การเรียนรูเ พื่อบริการชุมชน (Service - Learning)
๒.๑.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
๑) ผูส อนประเมินผูเรียน โดยพิจ ารณาจากพฤติก รรมการทํางานหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในดานภาวะผูนํา การบริห ารจัดการ การทํางานรวมกับผูอื่น จิตอาสาและ
สํานึกรักทองถิ่น
๒) ผูเ รียนประเมินตนเอง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทํางานหรื อ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในดานภาวะผูนํา การบริห ารจัดการ การทํางานรวมกับผูอื่น จิตอาสาและ
สํานึกรักทองถิ่น
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๓) ผูเรียนประเมินเพื่อนรวมงาน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทํางาน
หรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในดานภาวะผูนํา การบริหารจัดการ การทํางานรวมกับผูอื่น จิตอาสาและ
สํานึกรักทองถิ่น
๒.๑.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๕.๑ ผลการเรียนรูดานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
๒) มีทักษะการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย ๑ ภาษา
๓) มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) การฝกปฏิบัติการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและใชเทคโนโลยีฯ
๒) การอภิปรายวิเคราะหกรณีศึกษาและสถานการณดานตางๆ
๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
(Contemplative Education)
๔) การเรียนแบบเนนการวิจัย (Research - Based Learning)
๕) การเรียนแบบเนนปญหาเปนฐาน (Problem - Based Learning)
๖) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
๗) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self - Study)
๘) การเรียนรูจากการทํางาน (Work - Based Learning)
๙) การเรียนรูเพือ่ บริการชุมชน (Service - Learning)
๒.๑.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมินจากการประยุกตใชความรูทางดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกไขสถานการณในชีวิตจริง
๒) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
๓) การประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
๔) การสังเกตพฤติกรรมการนําเสนอและสื่อสารขอมูล
๒.๑.๖ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
จากผลการเรียนรูที่กําหนดไวดังกลาว สามารถจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ดังนี้
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๓๓

ตารางที่ ๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก
 หมายถึง รับผิดชอบรอง
ดานความรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อวิชา

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑. ๑๕๐๐๑๑๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๒. ๑๕๐๐๑๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓. ๑๕๐๐๑๑๔ ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ

การเรียน
๔. ๑๕๐๐๑๑๒ การอานและการเขียน
ภาษาไทยเพื่อชีวิต
๕. ๑๕๐๐๑๑๕ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๖. ๑๕๐๐๑๑๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
๗. ๑๕๐๐๑๑๗ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๘. ๑๕๐๐๑๑๘ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข สื่อสาร
และเทคโนฯ

๒

๓
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๓๔
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๓๔

ตารางที่ ๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก
 หมายถึง รับผิดชอบรอง
ชื่อวิชา

ดานคุณธรรม จริยธรรม

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ดานความรู

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข สื่อสาร
และเทคโนฯ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑

๒
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กลุมวิชามนุษยศาสตร

๑.
๒.
๓.
๔.

๒๐๐๐๑๐๒ สุนทรียภาพของชีวิต
๒๐๐๐๑๐๓ ทักษะการรูสารสนเทศ
๒๐๐๐๑๐๔ การพัฒนาทักษะชีวิต
๒๐๐๐๑๐๕ การศึกษาเพื่อความเปน
พลเมือง
กลุมวิชาสังคมศาสตร
๑. ๒๕๐๐๑๐๕ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
๒. ๒๕๐๐๑๐๖ ลําปางศึกษา
๓. ๒๕๐๐๑๐๗ สังคมไทยในโลกาภิวัตน
๔. ๒๕๐๐๑๐๘ อาเซียนศึกษา
๕. ๒๕๐๐๑๐๙ การบริหารจัดการสมัยใหม
๖. ๒๕๐๐๑๑๐ กฎหมายในชีวิตประจําวัน

๓๕
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ตารางที่ ๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก
 หมายถึง รับผิดชอบรอง
ชื่อวิชา

ดานคุณธรรม จริยธรรม

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
กลุมวิชาคณิต วิทย เทคโนฯ
๑. ๔๐๐๐๑๑๑ คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
๒. ๔๐๐๐๑๑๒ วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
๓. ๔๐๐๐๑๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู
๔. ๔๐๐๐๑๑๔ พลังงานและการอนุรักษ
พลังงาน
๕. ๔๐๐๐๑๑๕ วิทยาศาสตรการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
๖. ๔๐๐๐๑๑๖ โยคะเพื่อสุขภาพ
๗. ๔๐๐๐๑๑๗ เกษตรในชีวิตประจําวัน

ดานความรู

ดานทักษะทาง
ปญญา

ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข สื่อสาร
และเทคโนฯ
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๓๖

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๓๖

๒.๒ ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม ๗
๒) ประพฤติ ปฏิบัติตน เหมาะสมกับกติกา ระเบียบสังคม
๓) เคารพ ยกยองเชิดชูเกียรติและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๔) มีจิตอาสา คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
๒.๒.๑.๒ กลยุทธการสอนดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแตละรายวิชา
๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดย
เนนการตรงตอเวลาและการแตงกายที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
๓) การใชกรณีศึกษา (Case study)
๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) วัดและประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน
๒) วัดและประเมินจากการแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒ ดานความรู
๒.๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
๑) ผลการเรียนรูดานความรูวิชาชีพครู
บูรณาการความรูร ายวิชาใหครอบคลุมเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุสภา
๒) ผลการเรียนรูดานความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ
บูรณาการระหวางวิชาชีพครูกบั วิชาเอกสําหรับการจัดการเรียนรูแตละ
ระดับการศึกษาโดยใหครอบคลุมดานจิตวิทยาครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การจัดการ
ชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดประเมินผลการศึกษา
๒.๒.๒.๒ กลยุทธการสอนดานความรู
๑) การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น
๒) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน การบรรยาย
การอภิปราย การฝกปฏิบัติ ศึกษาคนควา การคิดวิเคราะหกรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน
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๒.๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
๑) วัดและประเมินผลจากการทดสอบยอย ทดสอบกลางภาคและ
ทดสอบปลายภาคเรียน
๒) วัดและประเมินผลจากรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน
๓) วัดและประเมินผลจากการฝกทักษะการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
๒.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
๒.๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ รียน
๒) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูทมี่ ีความซับซอน เสนอ
ทางออก และนําไปสูก ารแกไขไดอยางสรางสรรค
๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอ ยาง
สรางสรรคและมีวิสัยทัศน
๒.๒.๓.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะทางปญญา
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรูทหี่ ลากหลายสอดคลองกับเนือ้ หาวิชาg)
๒) การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานศึกษาเพือ่ ใหนักศึกษาเรียนรูจ าก
ประสบการณตรง
๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and
Development with Vision-based learning)
๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) วัดและประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของ
นักศึกษา
๒) วัดและประเมินจากการทําโครงการสอน โครงการวิจัยหรือ
โครงการทางวิชาการ
๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๔) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความไวในการรับความรูส ึกของผูเรียนดวยความเขาใจและ
ความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
๒) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหา
ความสัมพันธในกลุม และระหวางกลุมผูเ รียนอยางสรางสรรค
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๓๘

๓) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตามที่มคี วามรับผิดชอบ
ตอสวนรวมทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒.๒.๔.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัตกิ าร (Participative learning through
action)
๒) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership)ในการนําเสนอ
งานวิชาการ
๓) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
(Reflective thinking)
๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทยปญ
 หา
๓) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนํา
ในการอภิปรายซักถาม
๔) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนราย
ปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจาก
ผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิตหิ รือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
๒) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดใี นการประมวลผล แปลความหมาย
และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รบั ผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทางดาน
การพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุม ผูเ รียน
๒.๒.๕.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษาจากขาวหนังสือพิมพ
๒) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
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๒.๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญดานการศึกษา
๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปน
รายปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๖ ดานทักษะการจัดการเรียนรู
๒.๒.๖.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท ี่มรี ูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบทีเ่ ปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ
(Informal) อยางสรางสรรค
๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย
ทั้งผูเ รียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลางและผูเ รียนทีม่ ีความตองการพิเศษ
ดวยการใชนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยาง
บูรณาการ
๒.๒.๖.๒ กลยุทธการสอนดานการจัดการเรียนรู
๑) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา
(Field based learning Through action)
๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
๑) วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
๓) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปน
รายปตลอดหลักสูตร
๒.๒.๗ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
จากผลการเรียนรูที่กําหนดไวดังกลาว สามารถจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ดังนี้
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๔๐

ตารางที่ ๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของ หมวดวิชาเฉพาะดาน
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก
 หมายถึง รับผิดชอบรอง
ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และเทคโนฯ

ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑. ๑๐๑๑๑๐๘ หลักการศึกษาและความ
เปนครู





































๒. ๑๐๒๒๒๐๑ การจัดการเรียนรู





































๓. ๑๐๒๒๒๐๒ การพัฒนาหลักสูตร
๔. ๑๐๒๓๒๑๗ การแนะแนวและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๕. ๑๐๓๔๗๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๖. ๑๐๔๓๑๑๕ การวัดและประเมินผล
การศึกษา

















































































































































๗. ๑๐๔๔๔๐๒ การวิจัยทางการศึกษา





































๘. ๑๐๕๒๔๐๒ จิตวิทยาสําหรับครู
๙. ๑๐๖๓๓๐๖ การบริหารการศึกษา
และการจัดการใน
หองเรียน
๑๐. ๑๐๖๔๒๐๑ กฎหมายการศึกษา













































































































๑๑. ๑๐๘๔๑๐๔ การศึกษาพิเศษ





































วิชาชีพครูบังคับ

๔๑

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๔๑

ตารางที่ ๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของ หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก
 หมายถึง รับผิดชอบรอง
ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และเทคโนฯ

ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓





































































































































































































































































































































วิชาชีพครูเลือก
๑. ๑๐๒๓๓๐๙ ทักษะการคิดสําหรับครู
๒. ๑๐๓๓๗๐๗ คอมพิวเตอรเพื่อการ
เรียนการสอน
๓. ๑๐๔๓๑๑๖ เทคนิคการประเมินใน
ชั้นเรียน
๔. ๑๐๔๓๔๑๑ สถิติเพื่อการวิเคราะห
ขอมูลทางการศึกษา
๕. ๑๐๔๔๑๐๘ การประเมินโครงการ
ทางการศึกษา
๖. ๑๐๔๖๔๐๙ องคกรการเรียนรูและ
การจัดการความรูท างการ
ศึกษา
๗. ๑๐๕๑๑๐๕ จิตวิทยาพัฒนาการ
เบื้องตน
๘. ๑๐๕๑๒๐๓ การประยุกตจิตวิทยา
เพื่อการเรียนรู
๙. ๑๐๕๑๒๐๔ จิตวิทยาวัยรุน

๔๒
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔๒

ตารางที่ ๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของ หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก  หมายถึง รับผิดชอบรอง
ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
๑๐. ๑๐๕๒๓๐๑ มนุษยสัมพันธสําหรับครู
๑๑. ๑๐๕๓๕๐๔ จิตวิทยาการแนะแนว
๑๒. ๑๐๖๓๒๐๑ ภาวะผูนําการบริหาร
การศึกษา
๑๓. ๑๐๖๔๓๐๗ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และเทคโนฯ

ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓















































































































































































































































































วิชาชีพครูปฏิบัติ
๑. ๑๐๐๓๘๐๓ การศึกษาสังเกตและการ
มีสวนรวมในสถานศึกษา
๒. ๑๐๐๕๘๐๕ การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑
๓. ๑๐๐๕๘๐๖ การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒
๔. ๑๐๒๔๘๐๒ การทดลองสอน

๔๓
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔๓

ตารางที่ ๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของ หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก  หมายถึง รับผิดชอบรอง
ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และเทคโนฯ

ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑. ๔๐๙๑๒๐๑ หลักการคณิตศาสตร
๒. ๔๐๙๑๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห ๑
๓. ๔๐๙๒๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห ๒
๔. ๔๐๙๒๕๐๑ เรขาคณิตเบื้องตน

















































































































































๕. ๔๐๙๓๒๐๑ ทฤษฎีเซต





































๖. ๔๐๙๓๓๐๑ พีชคณิตนามธรรม ๑





































๗. ๔๐๙๓๖๐๔ กําหนดการเชิงเสน





































๘. ๔๐๙๔๒๐๑ ทฤษฎีจํานวน





































๙. ๔๐๙๔๓๐๒ พีชคณิตเชิงเสน
๑๐. ๔๐๙๔๔๐๕ การวิเคราะหเชิงจริง
เบื้องตน
๑๑. ๔๐๙๔๕๐๕ ทฤษฎีกราฟเบื้องตน













































































































๑๒. ๔๐๙๔๙๐๓ สัมมนาคณิตศาสตร





































วิชาเอกบังคับ

๔๔

หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๔๔

ตารางที่ ๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของ หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก  หมายถึง รับผิดชอบรอง
ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และเทคโนฯ

ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓













































































































๑. ๔๐๙๑๒๐๓ วิธีการเชิงตัวเลข
๒. ๔๐๙๒๒๐๒ การสรางตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเบื้องตน
๓. ๔๐๙๒๗๐๑ โปรแกรมสําเร็จรูปดาน
คณิตศาสตร
๔. ๔๐๙๓๑๐๑ ประวัตคิ ณิตศาสตร

















































































































































๕. ๔๐๙๓๓๐๓ คณิตศาสตรเต็มหนวย
๖. ๔๐๙๓๔๐๑ แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห ๓
๗. ๔๐๙๓๔๐๒ สมการเชิงอนุพันธ
สามัญ
๘. ๔๐๙๓๖๐๕ คณิตศาสตรประกันภัย

















































































































































๑๓. ๔๑๑๒๒๐๑ ความนาจะเปนและ
สถิติเบื้องตน
๑๔. ๔๑๑๒๒๐๔ สถิติเชิงคณิตศาสตร
เบื้องตน
๑๕. ๑๐๒๓๖๐๒ ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร

วิชาเอกเลือก

๔๕

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔๕

ตารางที่ ๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของ หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก  หมายถึง รับผิดชอบรอง

ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และเทคโนฯ

ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓









































































๑๑. ๔๐๙๔๔๐๓ การวิเคราะหเวกเตอร
๑๒. ๔๐๙๔๔๐๖ การวิเคราะหเชิงซอน
เบื้องตน
๑๓. ๔๐๙๔๔๐๗ การวิเคราะหเชิงตัวเลข













































































































๑๔. ๔๐๙๔๕๐๕ ทอพอโลยีเบื้องตน
๑๕. ๔๑๑๒๑๐๓ สถิติวิเคราะหเบื้องตน









































































๑๖. ๔๑๑๓๑๐๖ สถิติเพื่อการวิจัย













































































































๙. ๔๐๙๔๒๐๒ ตรรกศาสตรเชิง
คณิตศาสตร
๑๐. ๔๐๙๔๓๐๑ พีชคณิตนามธรรม ๒

วิชาการสอนวิชาเอก
๑. ๑๐๒๔๖๐๔ การจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร ๑
๒. ๑๐๒๕๖๐๔ การจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร ๒

๔๖
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔๖

ตารางที่ ๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของ หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
 หมายถึง รับผิดชอบหลัก  หมายถึง รับผิดชอบรอง

ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ดานทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และเทคโนฯ

ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓













































































































เลือกวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
๑. ๑๐๒๒๒๐๓ การวิเคราะหเนื้อหา
คณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษา
๒. ๑๐๒๒๒๐๔ การวิเคราะหเนื้อหา
คณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา
๓. ๑๐๔๔๙๐๓ การศึกษาปญหา
คณิตศาสตรในชั้นเรียน

๔๗

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔๗

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ มีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓ และ
มคอ.๔) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.๕ และ มคอ.๖) และกิจกรรมเสริมความเปน
ครูตลอดหลักสูตรและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา รวมทั้งกํากับการจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรการรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา (มคอ.๗)
๒.๑.๒ สาขาและสถานศึกษามีการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียนและ
ปฏิบัติก ารสอนในสถานศึกษา ๑ ปการศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกลยุทธก ารประเมินผล
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒.๑.๓ มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกรายวิชาที่เปดสอนทุกภาคเรียน
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยเนนการทําวิจัย ติดตามความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตและสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๓.๑ นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ เรียนครบรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
๓.๑.๒ มีคาระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากคาระดับ
คะแนน ๔.๐๐
๓.๑.๓ มีความประพฤติดีและผานกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๔๘

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย บทบาท
หนาที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๒ อบรมสรางความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร การจัดการเรีย นการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาองคความรู
๑.๓ จัด ใหมีอาจารย พี่เ ลี้ยงคอยให คําแนะนําชว ยเหลือ ดานการเรี ยนการสอนและงานที่ไดรั บ
มอบหมาย
๑.๔ สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาคณิตศาสตรเปนอันดับแรก ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณ

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
๑) สงเสริมใหคณาจารยเขารวมอบรม สัมมนาดานการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และการวิจัย ตลอดจนพัฒนาทักษะทางภาษา
๒) สนับสนุนงบประมาณการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและ
ทักษะทางภาษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
๑) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพั ฒนาความรู
และคุณธรรม
๒) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคณิตศาสตร
๓) สงเสริมสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อบูรณาการการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
๔) จัดงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ
และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
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๔๙

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ มีการประกันคุณภาพภายใน โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกปการศึกษาตอเนื่อง
๑.๒ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอมหาวิทยาลัยและเผยแพรตอสาธารณชน
๑.๓ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรและสิ่งสนับสนุน และทรัพยากรการเรียนรู
๑.๔ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน มีดังตอไปนี้
๑) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร
๒) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔
๓) มีการจัดทํารายงานผล ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗
๔) มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่ผานมา
๕) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
๑.๕ มีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ที่สะทอนการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัง
ตารางตอไปนี้
ตัวบงชี้

ตารางตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมิน

๑. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
๑) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย
ใหม
๒) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย
ประจําการ
๓) การพัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุน
การเรียนการสอน

- มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางนอย ๑ ครั้งใน ๕ ป
- ไดรับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารยใหมดาน
การจัดการเรียนการสอนทุกคน
- มีการพัฒนาคณาจารยประจําการดานวิธีการสอน
และวิธีการวัดผลอยางนอย ๑ ครั้งใน ๒ ปทุกคน
- มีการพัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุนการเรียน
การสอนอยางนอย ๑ ครั้งใน ๒ ปทุกคน
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๕๐

ตารางตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน (ตอ)
๒. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู

๒.๓ การจัดคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๒.๔ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๒
๒.๕ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔
๓. การดําเนินการตามแผน และการจัดทําการ
รายงานผล
๓.๑ การจัดสรรทรัพยากร
๑) อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน
๒) สื่อคณิตศาสตรสําหรับการเรียนการสอน

- มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ วางแผนการสอน
จัดการสอนและประเมินผลการสอน
- มีโครงการกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป ทุกป
ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
และมีการประเมินผลการเขาโครงการของนักศึกษา
เปนรายบุคคล เพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จ
การศึกษาควบคูกบั ผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
- มีคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ
- หลักสูตรใหมใหจดั ทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปการศึกษา ๒๕๕๔ หลักสูตร
เดิมใหมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.๒) ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
- รายวิชาใหม ใหจดั ทํารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ สาขา ภายในปการศึกษา ๒๕๕๔ รายวิชาเดิมใหมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒฯิ สาขา
ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕

- มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนและ
จํานวนนักศึกษา
- มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนและ
จํานวนนักศึกษา
- มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออํานวยตอการวิจยั
- มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปดสอน
- มีการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค

๓) อาคารสถานที่สําหรับการวิจยั
๔) หนังสือหองสมุด
๕) การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสราง
การเรียนรูตามอัธยาศัย
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
- มีประมวลการสอนรายวิชาทีค่ รอบคลุมพุทธิพิสัย
๑) การจัดทําประมวลการสอนรายวิชา
จิตพิสัยและทักษะพิสยั
๒) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา - มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา
ที่เปดสอนทุกภาคการศึกษา
ตามแบบ มคอ.๕
- มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ
๓) การรายงานผลการดําเนินการ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖
ภาคสนามทีเ่ ปดสอนทุกภาคการศึกษา
๔) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร - มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗
ทุกปการศึกษา
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๕๑

ตารางตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน (ตอ)
ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

๔. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
๔.๑ การประเมินการสอนของคณาจารย
- มีการประเมินการสอนของคณาจารยทุกภาคการศึกษา
๔.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน - มีการนําผลการประเมินการสอนมาใชในการปรับปรุง
การสอนและกลยุทธการสอน
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไวในประมวลการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป
๔.๓ การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา - มีการประเมินผลการเรียนรูของ นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู
๔.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล - มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกป
การเรียนการสอน
๕. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด - มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐาน
ในมาตรฐานคุณวุฒฯิ
คุณวุฒฯิ ของผูส ําเร็จการศึกษาทุกรุน

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้ง งบประมาณแผ นดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีหองสมุดคณะวิทยาศาสตร
คณะครุศาสตรและมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการการสืบคนขอมูล รวมถึงฐานขอมูล
ที่จะใหสืบคนผานเครือขาย สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใช
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการจัดซื้อหนัง สือ และตําราที่
เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อ
อื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของสาขาวิชาคณิตศาสตร มีหองสมุดของสาขาวิชา เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และคณะจัดอุปกรณในการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องคิดเลข
เครื่องคํานวณเชิงกราฟ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและสถิติ เปนตน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๕๒

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทํา
หนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนูป กรณ ซึ่ง จะอํานวย
ความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมิน ความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย
ดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
๑.จัดใหมีหองสมุด ทรัพยากร สือ่ และชองทาง
การเรียนรู ที่เพียบพรอม เพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในหองเรียน นอกหองเรียน และ
เพื่อการเรียนรู ไดดวยตนเอง อยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ

การประเมินผล

๑.จัดเตรียมหองสมุดใหทันสมัย เพื่อให
- รวบรวมจัดทําสถิติ
นักศึกษาสามารถคนควา สรางความ
จํานวนหนังสือ
พรอมในการปฏิบัตงิ านในวิชาชีพ
อุปกรณ ตอหัว
๒.จัดใหมสี ื่อ เครือ่ งคิดเลข และเครื่อง นักศึกษา ชั่วโมงการ
คํานวณเชิงกราฟ ใหนักศึกษาสามารถ ใชงานอุปกรณตาง ๆ
- สถิตขิ องจํานวน
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
ดวยจํานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม หนังสือตํารา สื่อ
เครื่องคิดเลข และ
เพียงพอ
เครื่องคํานวณเชิง
กราฟ ที่มีใหบริการ
และสถิติการใชงาน
หนังสือตํารา สื่อ
ดิจิตอล
- ผลสํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษา
ตอการใหบริการ
ทรัพยากร เพื่อการ
เรียนรูและการ
ปฏิบตั ิการ

๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดย
อาจารยใหมจ ะตองมีวุฒิก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทหรือปริญ ญาเอกในแผนการศึก ษาที่เ ปนการทํา
วิทยานิพนธขึ้นไป ในสาขาวิชาคณิตศาสตรหรือสาขาวิชาสถิติ
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ
ผลิตบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๕๓

๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มา
บรรยายหรือฝกปฏิบัติ ในบางรายวิชาที่ตองอาศัยผูที่มีประสบการณตรงและมีความเชี่ยวชาญที่ไดรับการ
ยอมรับ โดยมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโทในสาขาวิชาคณิตศาสตรหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือ มี
ผลงานเปนที่ประจักษชัดและไดรับการยอมรับ

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อทําหนาที่ประสานการดําเนินงานของหลักสูตรระหวาง
คณะวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร และโรงเรียนในเครือขายฝกประสบการณ โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาตรี
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารย
สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours)
เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิ จกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแกนักศึกษา
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จ ะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและคณะครุศาสตรโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดจัดการสํารวจ
ความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการพัฒนาหลักสูตร
และวางแผนการรับนักศึกษา พบวาความตองการกําลังคนของบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรนั้นมีความ
ตองการกําลัง คนดานนี้สู ง มากและระดับ ความตอ งการของการใชบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรของ
สถานศึกษาและหนวยงานตางๆโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงถึงสูงมาก

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยาง
นอย รอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๕๔

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖
๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวม X
X
X
X
X
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (๕ ป)
๓) มี รายละเอีย ดของรายวิช าและประสบการณภ าคสนาม
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
๔) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕,๖ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรีย นรู ที่กําหนดในมคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถามี ) อยาง
นอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
๗) มีการพัฒนา/ปรับ ปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุท ธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิ น
การดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
๘) อาจารย ใ หม (ถ ามี ) ทุ ก คน ได รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๑๐) จํ านวนบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอนไดรั บการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐
๑๒) ระดั บความพึ ง พอใจของผูใ ช บัณฑิ ตที่ มี ต อบั ณฑิต ใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๓)ระดั บคะแนนการประเมิ นความเป นครูค ณิ ตศาสตร มื อ
อาชีพของผูใชบัณฑิตเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จากคะแนน ๕
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หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูสอนและการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง กลยุทธการสอนในภาคการศึกษาตอไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
๑) ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
๒) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
๓) วิเคราะหผลการเรียน (เกรด) ของนักศึกษา

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
๑) นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
๒) ผูใชบัณฑิตหรือผูที่เกี่ยวของ
๓) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
๔) วิเคราะหและสรุปผลการประเมินหลักสูตร

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร และผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
๑) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
๒) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
๓) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
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