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ค าน า 

  
 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ.2552  ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานวุฒิสาขา  หรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์  (หลักสูตร  5  ป)ี  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ท าให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิม
ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
 คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต            
จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรข้ึน  โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ 
(หลักสูตร  5  ป)ี  เพื่อเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 โดยยึดแนวทางตามกรอบมาตรฐาน  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ            
มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาการ และวิชาชีพในศาสตร์ของวิชาชีพ
ครู ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมี คุณภาพและสามารถท างานร่วมกับ ชุมชน ครอบครัว และ
หน่วยงานอื่นได้มีประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาระดับสูงข้ึน หรือท าการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวกับสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

 

 
 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร ์
                                                                                                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5  ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/ภาควิชา  :  คณะครุศาสตร์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อหลักสูตร 
   
 ภาษาไทย   :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Computer Education 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
   ช่ือย่อ : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Education (Computer Education) 
   ช่ือย่อ : B.Ed. (Computer Education) 
 

3.  วิชาเอก    
     -                                      

4.  จ านวนหน่วยกิต  

170 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

      หลักสูตรระดับปรญิญาตรี  5  ป ี
5.2 ภาษาที่ใช้    
      ภาษาไทย   

 5.3 การรับเข้าศึกษา    
      รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
       - 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา   

      ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554   ปรับปรงุจากหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา พ.ศ. 2549 
 6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 6.3  คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครั้งที่  1/2554  วันที่  9  
เมษายน พ.ศ. 2554 

6.4  สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  2/2554  วันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 

6.5  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครัง้ที่  4/2554  วันที่  25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรี             

ครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในปีการศึกษา 2557 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน 
8.2 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 8.3 ผู้จัดการบริษัทเอกชน (ด้านคอมพิวเตอร์) 
 8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
 8.5 นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 8.6 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
 8.7 โปรแกรมเมอร์ 
 8.8 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
 8.9 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
         8.10 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
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9.  ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 นายชัยรัตน์  บุมี อาจารย์ Ph.D. in Education 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

SARDAR PATEL 
UNIVERSITY, INDIA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2550 
 
2542 
 
2539 

2 นางสาวศรินญา  ธรรมยศ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
 
2546 

3 นางสาวธิดารัตน์  เสือจร อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนง
บริหารงานทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2550 
 
 
2546 

4 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2553 
 
 
2549 

5 นางสาวปริมพิกา               
แผนสุวรรณ์ 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
 
2549 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
               สอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 ผลกระทบจากนโยบายทางการศึกษา 
         จากนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสังคม
คุณภาพชีวิตได้ระบุถึงการปฏิรูปการศึกษาทั้งปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากร เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทัง้
ระบบ โดยมุ่งเน้นในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สนองตอบความต้องการบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ                  
การพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่
ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความ
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เสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้ยากไร้           
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่าง
วัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีการประนอมไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึน การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการเร่งรัด การ
ลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน ที่กล่าวมาแล้ว
เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป 

11.2 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์หรือสถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
        สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก  ทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ 
และหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผล
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสังคมไร้พรมแดน ความรู้มีวงจรชีวิตที่สั้นลง ดังนั้นมนุษย์
ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน และอนาคตต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความรู้คือสินทรัพย์ และ
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

         ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสม  ดังนั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจึงเน้นการจัดท าหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียน มีความสามารถใน
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ สร้างความรู้และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร
จึงเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และการใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถ่ินกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
          พันธกิจของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือสร้างและบูรณาการองค์
ความรู้ทางการศึกษาการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถ่ิน สร้างเสริมโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาให้กับนักศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ิน ผลิตบัณฑิตสายการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้มีมาตรฐาน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คณะครุศาสตร์มีความเช่ียวชาญ  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
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วิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีช่ือเสียงในระดับประเทศ  และได้ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูและบุคลากรทาง    
การศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
      รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืนหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
 13.1  รายวิชาท่ีเปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  ได้แก่   

         รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ และกลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

         รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว  กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารส าหรบัครู กลุม่วิชาฝึกประสบการวิชาชีพครู 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น  
            ไม่มี 

13.3  การบริหารจัดการ 
          อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝุายหลกัสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาและความส าคัญ 
 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณภาพมี
คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

วิสัยทัศน์ 
  ผลิตบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนสร้างผลงานวิชาการ  และ
งานวิจัย 

พันธกิจ 
- สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางการศึกษาการวิจัยสู่การเรียนการสอน 
- เสริมสร้างโอกาส และพัฒนาทางการศึกษาให้กับนักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

ท้องถ่ิน 
- ผลิตบัณฑิตสายการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้มีมาตรฐาน 

 1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.2.1  มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
1.2.2  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
1.2.3  มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.4  มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความประพฤติ ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

ที่ด ี
1.2.5   มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ

สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.6   มีความใฝุรู้ ใฝุเรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองต่อเนื่องและ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.7   มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่างดีและ

สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยได้ 
1.2.8   สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูไ้ดเ้ปน็

อย่างด ี
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรน้ีจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา (5 ปี) 
แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสตูรให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานวิชาชีพทีคุ่รุสภา
ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาต ิและประกาศ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 5 ปี) 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
3. มีการตดิตามประเมิน 
หลักสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร - 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
2. การประเมินการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ. 5) 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 
 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสตูร
ให้สอดคล้องกับผลงานการวิจัยใหม่
ในศาสตร์ของตนเองในศาสตร์อ่ืนที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององคค์วามรู้ใหมข่อง
องค์กรวิชาชพี 

1. ตดิตามศึกษาการประชุม 
สัมมนาทางวชิาการของสมาคม
วิชาชีพและของกลุ่ม 
มหาวิทยาลัย 
2. ตดิตามแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตทัง้ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาต ิ

- รายงานผลการประชุมเก่ียวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสตูร
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตทัง้ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาต ิ
 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียน 
การสอน 

1. สง่เสริมการผลติเอกสาร/ 
ต ารา/สื่อประกอบการเรียน        
การสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ ์ 
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  เอกสาร / ต ารา / ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
-  สื่อวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 



~ 8 ~ 
 

แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี ้

5. การบริหารบุคลากร 1. สง่เสริมพฒันาทักษะการสอน 
2. สง่เสริมพฒันาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- โครงการพฒันาทักษะการสอน
ของอาจารย ์
- จ านวนงบประมาณท่ีจดัสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเขา้ร่วมฝึกอบรบ
ประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผูส้อน 

6. สนับสนุนและพฒันานักศึกษา - ส่งเสริม พฒันาระบบการให้
ค าปรึกษา / มีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
- โครงการพฒันาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- วิจัย / ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการวิจัย / ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย / ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศกึษา  การด าเนนิการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

       ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ ใน 1  
ภาคการศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     

อาจจะจัดให้มีการ เรียนการสอนภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
         ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้น
รายวิชาในระดับปริญญาตรี  
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

        ภาคการศึกษาปกติที่ 1  :  มิถุนายน -  กันยายน   
        ภาคการศึกษาปกติที่ 2  :  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  :   มีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
         2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
         2.2.2  มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

        ควรให้สาขาวิชาเป็นผู้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษา เพราะปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรนี้  ได้แก่ นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ไม่เท่ากัน 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
   2.4.1  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
                  2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรูท้างคอมพิวเตอร์ 
                  2.4.3  จัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต และเทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 

  2.4.4  จัดให้มีระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาเพือ่ท าหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้ 
ค าแนะน า แก่นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปญัหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 3 - - 80 80 80 

ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80 

ช้ันปีที่ 5 - - - - 80 

รวมจ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 400 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - - 400 

 
2.6 งบประมาณตามแผน     

  งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา  5 ปี รายละเอียดดังตอ่ไปนี้  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าวัสด ุ 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 
ค่าใช้สอย 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 
ค่าตอบแทน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านอาคารและ 
               สถานที่)  

 
2.7 ระบบการศึกษา  

                    แบบช้ันเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
            การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรและต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนปุรญิญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
       3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   170      หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร    
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาชีพครู   53 หน่วยกิต 
           - วิชาบังคับ                                      35 หน่วยกิต 
           - วิชาเลือก                     4 หน่วยกิต 
           - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     14 หน่วยกิต 
      2)  กลุ่มวิชาเอก  81 หน่วยกิต 
           -  วิชาบังคับ  63 หน่วยกิต 
           -  วิชาเลือก  18 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 
 3.1.3  รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 

  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
   ก าหนดใหเ้รียน 4 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุม่วิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ดังนี้  
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต   
  บังคับเรียน    6  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6) 
  1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
                เลือกเรียน    จากวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
  1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
 1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 
 1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
 1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
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 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
 1001003   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
 1001004   ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   3(3-0-6) 
 1511001   จริยธรรมกับมนุษย์      3(3-0-6) 
 1511002   ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
 1521001   พุทธศาสน์                                                     3(3-0-6) 
 1631001   สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า   3(3-0-6) 
 2011001   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
 2051001   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
 2061001   สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
  3561001   ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 
  3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต  
  2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย     3(3-0-6) 
 2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ        3 (3-0-6) 
 2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (2-2-5) 
 2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถ่ินภิวัตน์    3(3-0-6) 
 2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6) 
 2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6) 
 3541001   การเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
 3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                                3(3-0-6) 
  4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                    
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  1161001   กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
  1161002   การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
 4001001   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
 4001002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 4001003   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                   3(3-0-6) 
 4091001   คณิตศาสตร์พื้นฐาน     3(3-0-6) 
 4091003   คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 4121001   การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
 4121002   การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4121004   ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล        3(2-2-5) 
 4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
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 5001001   เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 5501001   เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน    3(3-0-6) 
 5501002   เทคโนโลยีท้องถ่ิน      3(3-0-6) 
              
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  134  หน่วยกิต  แบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ดังน้ี 
                 1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต 
  1.1  วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน  ไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกิต  มีรายวิชาดังต่อไปน้ี 
1001001 ภาษาไทยส าหรบัครู        

Thai  Language  for  teacher 
2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพคร ู
Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge 

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge  

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรบัครู        
English  for  Teachers   

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู         
Education and Self Actualization for Teachers  

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพฒันาหลักสูตร      
Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้         
Principle of Learning Management 

3(2-2-5)   
  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Technology  in  Education 

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
Educational  Measurement  and  Evaluation        

3(2-2-5)   

1043002 การวิจัยทางการศึกษา         
Educational Research 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาส าหรบัครู        
Psychology  for  Teachers 

3(3-0-6)   

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration  in  School 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม       
Inclusive Education 
 
 
 
 

2(2-0-4)    
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 1.2  วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ        

Academic  Camp  Management  
2(1-2-3)   

1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ 
Classroom  Management  and  Environment for  Learning 

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

1031101 เทคโนโลยีส าหรบัครู  1     
Technology for  Teachers  1 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีส าหรบัครู  2     
Technology for  Teachers  2 

1(0-2-1) 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน        
Medias  Texts Construction 

2(1-2-3)   

1033203 นวัตกรรมการศึกษา         
Educational Innovation 

2(1-2-3)   
 

1044001 การวิจัยในช้ันเรียน        
Classroom Research 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
Educational Innovation Research and Development  

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม่       
Theories and Group Dynamics Practice 

2(1-2-3)   

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        
Adolescence  Guidance  Psychology 

2(2-0-4)   

1083002   การใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม      
Provision of Early Intervention Services 
 

2(2-0-4)   

 1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกิต 
1003001 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1        

Practicum  1 
1(90)    

1004002 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2       
Practicum  2  

1(90)   

1004003 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1       
Internship  1  

6(540)    

1005004 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  2      
Internship  2 
 
 
 
 
 

6(540)    
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2. กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า           81 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ                      จ านวน 63 หน่วยกิต 

1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computer Teacher 

3(3-0-6)    

1181102 ระบบปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์     
Computer Operating Systems 

3(2-2-5) 

1181103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
Computer Technology and Architecture 

3(2-2-5)     

1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
Teaching of Computer Language Programming 

3(2-2-5) 

1182204 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
Data Structure and Algorithms 

3(3-0-6) 

1182301 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ 
Educational Database Management System 

3(2-2-5)   

1182304 ระบบการสื่อสารข้อมูล และเครอืข่ายคอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา 
Data Communication System and Computer Network for 
Education 

3(2-2-5) 

1182401 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษา 
Computer Graphics and Animation for Education 

3(2-2-5)   

1182601 การออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
Design and Development of Computer - Assisted Instruction 

3(2-2-5) 

1182615 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
English for Computer Teacher 

3(3-0-6)                 

1183105 การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรบัครูคอมพิวเตอร ์
Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for Computer 
Teacher 

3(2-2-5) 

1183202 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
Programming Language for Education 

3(2-2-5) 

1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
Information System Analysis and Design for Education 

3(2-2-5) 

1183406 เทคโนโลยีมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Multimedia Technology for Education 

3(2-2-5) 

1183607 การออกแบบเว็บไซตเ์พื่อการเรียนการสอน   
Web Design for Learning 

3(2-2-5) 

1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
Teaching of Advanced Programming Language 
 

3(2-2-5) 
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1184307 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
Management Information System for Education 

3(2-2-5) 

1184604 ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Learning Management System for Electronic Media 

3(2-2-5) 

1184617 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดบัประถมศึกษา 
Teaching Behavior Computer  Education in Primary Education 
Level 

3(2-2-5) 
 

1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดบัมัธยมศึกษา   
Teaching Behavior Computer  Education in Secondary Education 
Level 

3(2-2-5) 
 

1184621 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์     
Teaching Computer Project 

3(2-2-5)   
       

 
2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      18 หน่วยกิต 
      เลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

1181501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา   
Software Package for Education 

3(2-2-5) 

1182201 การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพื่อการศึกษา           
Visual Basic Programming for Education  

3(2-2-5)   

1182202 การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา                     
Java Programming for Education     

3(2-2-5)   

1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล    
Principles of Pascal Programming 

3(2-2-5) 

1182206 หลักการโปรแกรมภาษาซี    
Principles of C Programming 

3(2-2-5) 

1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ      
System Programming 

3(2-2-5) 

1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา                   
Information and Educational Communication Technology 

3(2-2-5) 
 

1183306 การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย        
Administration and Management of Network System 

3(2-2-5) 

1183502 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา 
Application Program for Statistics and Education Research 

3(2-2-5) 

1183507 
 

โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา        
Application Program for School Administration 

3(2-2-5) 
 

1183603 การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน 
Web Development for Learning 

3(2-2-5)            
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1183610 การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา         
Computer Programming on Web for Education 

3(2-2-5) 

1184205 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ     
Teaching of Object-Oriented Programming Language 

3(2-2-5) 

1184609 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย       
Web-Based Instruction 

3(2-2-5) 

1184611 ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยกีารศึกษา  
Computer System and Applications for Educational Technology 

3(2-2-5) 

1184619 การสมัมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
Seminar in Computer Education 

3(2-2-5) 

1184620 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์    
Special Topics in Computer 
 

3(2-2-5) 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากบั

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลกัสูตรของแต่ละวิชาเอกที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 

 
 3.14  รหัสวิชา 
  1)  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
     ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
    เลขรหสัวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 7 หลกั มีความหมาย ดังนี้  
    เลขรหสัสามตัวแรก    หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    เลขรหสัตัวที่  สี่   หมายถึง   ช้ันปีที่เปิดสอน 
    เลขรหสัตัวที่ ห้า    หมายถึง  ลักษณะวิชา โดยก าหนดดังนี้  
              เลข  1  หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาไทย 
           เลข  2    หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
      เลข  3  หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ  
      เลข  4  หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
      เลข  5  หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
        เลข  6  หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
       เลข  7  หมายถึง   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
       เลข  8  หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
     เลขรหสัตัวที่ หก และ เจ็ด   หมายถึง  ล าดับรายวิชา  
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       ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู)   
  เลขรหสัวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู) ประกอบด้วยเลข  7 หลัก
มีความหมาย  ดังนี้ 
   เลขรหสัสามตัวแรก  หมายถึง    สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รบัผิดชอบ  คือ 
    100   หมายถึง    วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่วิชาใดได้ 
    101   หมายถึง     พื้นฐานการศึกษา 
    102     หมายถึง     หลักสูตรและการสอน 
    103   หมายถึง    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
    104   หมายถึง     วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 
    105   หมายถึง     จิตวิทยาและการแนะแนว 
   เลขรหสัตัวที่สี่     หมายถึง  ช้ันปีที่เปิดสอน 
   เลขรหสัตัวที่ห้า  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
หรือสาขาวิชา 
   เลขรหสัตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง   ล าดับก่อนหลังรายวิชาในวิชาของรหัสตัวที่ห้า 

    ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 
   รายวิชาตามหลักสูตรก าหนดด้วยรหัสวิชาโดยใช้ระบบอกัษรผสมตัวเลข รวม 7 หลกั  
  ตัวเลขแสดงหลงัช่ือรายวิชา หมายถึง จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วย
ตนเอง) โดยข้อความในวงเล็บมีความหมายดังนี ้
    บรรยาย  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยาย =  จ านวนหน่วยกิตบรรยาย 
    ปฏิบัติ  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏิบัต ิ =  จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติ x 2 
    จ านวนช่ัวโมง (บรรยาย + ปฏิบัติ + ศึกษาด้วยตนเอง) =  จ านวนหน่วยกิต x 3 
 

3.1.5 ตัวอย่างแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1181101  คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
1181102  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
1181201  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

รวม 21 
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1001001  ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) 
1181103  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)   
1182401  คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

1183202  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา 3(2-2-5)   
รวม 17 

 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1012101  การศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5) 
1022002  การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1182204  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
1182601  การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

3(2-2-5)   

xxxxxxx วิชาเอกเลือก           3(x-x-x) 
รวม 21 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
1022001   การออกแบบและพฒันาหลักสูตร               3(2-2-5) 
1032201   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1052005   จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(3-0-6) 
1182301  ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ 3(2-2-5)  
1182615  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)                 

รวม 21 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1043001  การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)                 
1063002  การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6)                 
1182304  ระบบการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 

3(2-2-5) 

1183105  การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

1183607  การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก           3(x-x-x) 

รวม 18 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1003001  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(90) 
1043002  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx   วิชาเลือกคร ู 2 
1183302  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา                         

3(2-2-5) 

1184617  พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก           3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก           3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 21 
  

 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
xxxxxxx วิชาเลือกครู 2   
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4) 
1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 3(2-2-5) 
1184604  ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
1184618  พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา     3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก           3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี      3 

รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1004003  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(540) 
รวม 6 

 
 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 

 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1005004  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(540) 
รวม 6 

 
 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 
 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพคร ู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101  ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1183406  เทคโนโลยีมลัติมเีดียเพื่อการศึกษา     3(2-2-5)   
1184307 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)   
1184621 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)   
xxxxxxx วิชาเอกเลือก           3(x-x-x) 

รวม 19 
 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

   ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
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3.2 ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดบั ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวฒุ-ิสาขาวิชาเอก 
สถาบนัที่ส าเร็จ

การศกึษา 
ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน ชม. / สปัดาห ์
2554 2555 2556 2557 2558 

1 *นายชัยรัตน์ บุม ี อาจารย์ Ph.D. in Education 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

SARDAR PATEL 
UNIVERSITY, INDIA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2550 
 
2542 
 
2539 

16 16 16 16 16 

2 *นางสาวศรินญา  
ธรรมยศ 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
 
2546 

20 20 20 20 20 

3 นางสาวธดิารัตน์  
เสือจร 

อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ 
แขนงบริหารงานทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2550 
 
 
2546 

20 20 20 20 20 

4 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2553 
 
 
2549 

24 20 24 20 20 

5 นางสาวปริมพิกา               
แผนสุวรรณ ์

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
 
2549 

21 20 24 20 20 

 
 

หมายเหตุ * คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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        3.2.2  อาจารย์ประจ า 
ล าดบั ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวฒุ-ิสาขาวิชาเอก สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม. / สปัดาห ์

2554 2555 2556 2557 2558 

1 นายชัยรัตน์ บุม ี อาจารย์ Ph.D. in Education 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

SARDAR PATEL 
UNIVERSITY, INDIA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

16 16 16 16 16 

2 นางสาวศรินญา  
ธรรมยศ 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

20 20 20 20 20 

3 นางสาวธดิารัตน์  
เสือจร 

อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
ทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนง
บริหารงานทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

20 20 20 20 20 

4 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
ทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

24 20 24 20 20 

5 นางสาวปริมพิกา               
แผนสุวรรณ ์

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 20 24 20 20 

 
 
* หมายเหตุ ผลงานวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์สอน ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วยรายวิชาการสังเกตการสอนและการมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใช้ในช้ันเรียน  และมีการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดย
อิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะ หรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาดังนี้ 
  4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงในเรื่องการประกอบ
วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  4.1.2  ทักษะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการสอนใน
สถานศึกษาเต็มเวลาเพื่อเรียนรู้ มีการปฏิบัติงานครูตลอดเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
  4.1.3  มนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.1.4  ระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานศึกษาได้ 
  4.1.5  ความกล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2  ช่วงเวลา 
  4.2.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ช้ันปีที่ 3 เทอม 2 และช้ันปีที่ 4 เทอม 1   
 
  4.2.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะช้ันปีที่ 4 เทอม 2 และช้ันปี
ที่ 5 เทอม 1   
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จัดเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษา แตกต่าง
กันไปตามรายวิชา 
  4.3.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น
ภาคการศึกษาละ  450  ช่ัวโมง 
 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงาน หรือวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติการ 
สอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ ใน  4  รายวิชาคือ  รายวิชา 1003501 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1)  รายวิชา 1004502  (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2) รายวิชา 1004503 (การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1) และรายวิชา 1005504 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2) (ภาค
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การศึกษาละ 1 เรื่อง) ภาคการศึกษาแรก เน้นการวิจัยช้ันเรียนที่พัฒนาผู้เรียน ภาคการศึกษาที่สอง เน้นการ
วิจัยเชิงนวัตกรรม เช่น สื่อการสอนรูปแบบใหม่ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีศักยภาพสูงทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษา 
ที่สูงข้ึนได ้
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
  5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 5.3  ช่วงเวลา 
  ช้ันปีที่ 4 เทอม 2 และช้ันปีที่ 5 เทอม 1   
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  12 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
             การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
                5.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
           5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
           5.5.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
         กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น 

5.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.2  ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ที่

ปรึกษา  อาจารย์ประจ าวิชา  จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
          5.6.3  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน
ผลงานที่เกิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
   5.6.4   อาจารย์เข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบ
ประเมิน 
                  5.6.5  ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา  ประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้และกลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความชัดเจนของผู้น า  โดยมี
การสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีและการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนท่ี
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท า
รายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุม่ท่ีดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเปน็หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินับในตนเอง เชน่ การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสังคมและ
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระท าค าวามผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ
ประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างานเป็นทีม  - มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนท่ีจะเป็นงานแบบเดียวเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ 
ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาใน
สาขาได้อย่างเหมาะสม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  มคีุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
   1.2  มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3  มคีวามเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มคีวามเข้าใจตนเอง เขา้ใจผู้อื่น และ
เข้าใจโลก 
   1.4  รู้จักความจริงของชีวิต คุณคา่ของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ด้านความรู้ 
              มคีวามรู้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ เพ่ือแกป้ัญหาและการด าเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี ้
   2.1  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
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   2.3  มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
   2.4  ภาษา 
   3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมลูจากหลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2  สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขที่สรา้งสรรค์ 
  4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบรหิารการจัดการ ความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมทีแ่ตกต่าง ความสามารถในการท างานและแก้ปญัหากลุ่มได้ 
   4.2  มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก ่ความรบัผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การพฒันา
ตนเองด้านอารมณ์ การพัฒนาตนเองด้านสังคม 
   4.3  มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 
  5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแกป้ัญหาและ           
การตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
   5.2  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและเลือกใช้รปูแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
   5.3  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นควา้แหล่งข้อมูล ความรูแ้ละเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรปูแบบ
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                                   
1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      



   



 

 



1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       


   



 

 



1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย      


   



 

 



1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ      


   



 

 



1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น      


   



 

 



1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร      


   



 

 



1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      


   



 

 



1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร      


   



 

 



กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           
 

                      

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    



        



 

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ    



        



 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์    



        



 

1511002  ความจริงของชีวิต    



        



 

1521001  พุทธศาสน์                                                                       



        



 

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า      


        



 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      



        



 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2061001  สังคีตนิยม    



        



 

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    



           

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        


 



       

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย      


 



       

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ      


 



       

2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      


 



       

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      


 



       

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก      


 



       

2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม      


 



       

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      


 

 
       

2551002   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทย      


 

 
       

2561001   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป      


 



       

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ      


 



       

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน    



           

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                   

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี         


                      

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต    



 







     

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา        



       

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน        



       

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                          



       

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน        



       

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ        



       

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา        



       

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์   



  



       

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล             



  



       

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   



  



       

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       



    



 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       



    



 

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น       
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 1.  กลุ่มวิชาชีพครู 
  1.1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
 ลักษณะสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตรเ์กี่ยวกับศิลปะการสอน จิตวิทยาการสอน
และการจัดการศึกษารวมทัง้เป็นศาสตร์เกี่ยวกบัการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นประจ าการ 
และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ใหเ้ป็นบุคลากรวิชาชีพในการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบทัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเช่ือมโยงและบูรณา
การกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน (ในวัยเรียนและนอก
วัยเรียน) และสังคมให้อยู่ดีมสีุข มีการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยมีคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ดังนี ้
   1) มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ความกล้าหาญทางจริยธรรม และความรบัผิดชอบสูงตอ่
วิชาการ   วิชาชีพ  เศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม 
   2) มีความอดทนและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกันกบั
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุม่ 
   3) มีความสามารถประยกุต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
เพื่อสร้างความรู้ใหม ่
               4) มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปญัหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึง่ภาวะ
ผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหมท่ี่เหมาะสมและปฏิบัติได ้
             5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแกป้ัญหาทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดและธรรมชาติของศาสตร์ 
       6) มีความสามารถในการติดตามพฒันาการของศาสตร์  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และ
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

 1.2   การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน  
ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพคร ูที่
ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ            
คุรุสภา 

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) เก่ียวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
ผู้เรียนจะต้องเผชญิในการด ารงชีวติและการ 
ประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืน
ในสถานการณ์เหล่าน้ันหรืออภิปรายเก่ียวกับ
ความขดัแย้งทางความคิดเพื่อให้เห็นคา่นิยมของ
ตนเองไดช้ัดเจนขึ้น 
 
 

 
-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การใช้
แบบวดั 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.  ด้านความรู ้ 
2.1 หลักการศึกษา ปรัชญา
การศึกษา วิชาชีพครูและความ
เป็นครู 
2.2 จิตวิทยาพฒันาการและ
จิตวิทยาการศึกษา 
2.3 การออกแบบและพฒันา
หลักสูตร 
2.4 การออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ 
2.5 การจดัการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับครู 
2.7 การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
2.8 การวดัและประเมินผล
การศึกษา 
2.9 การศึกษาพเิศษ 
2.10 การวิจัยทางการศึกษา 
2.11 การบริหารจดัการศึกษาและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
-  จัดโครงสร้างและเน้ือหาสาระในการเรียนการ
สอนล่วงหน้า และเชื่อมโยงเน้ือหาหรือข้อมูล
ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นแหลง่เรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน ด้วยการเชญิวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษา
นอกสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหลง่
เรียนรู้ในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นกระบวนการวิจัย 
โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นควา้ข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
-  ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การท าแฟูม
สะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคดิจาก
แหลง่ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบตัิงานสอนและ
งานครูรวมทัง้การวินิจฉยัผู้เรียน
และการวิจัยเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความ
สลับซับซ้อนเสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขอย่างสร้างสรรค ์
3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพฒันาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสยัทัศน์ 

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห ์การคดิอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค ์และการ
แก้ปัญหาโดยใช้การอภปิรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง 
สถานการณ์จ าลอง และการสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง 

 
- ใช้แบบวดั 
แบบทดสอบ การ
ประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การสงัเกต
พฤติกรรม             
และการบันทึกการ
สะท้อนความคิด 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
4.1  มีความไวในการรับความรู้สึก
ของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและ
ความรู้สึกเชงิบวก มีวุฒภิาวะทาง
อารมณ์และสังคม 
4.2 มีความเอาใจใส ่มีส่วน
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่าง
ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค ์
4.3 มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน 
เป็นผู้น าและผูต้ามท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนร่วมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม  

 
 
 
- จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อให้ได้ข้อมูลปูอนกลับ
เก่ียวกับการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ
ความรับผดิชอบในการท างาน 

 
 
 
-ใช้การสังเกตพฤติกรรม  
การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน  การท าแฟูม
สะสมงานและการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(Learning  Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีความไวใ้นการวิเคราะห์
และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
จากผู้เรียนอยา่งรวมเร็ว ทัง้ที่เป็น
ตัวเลขเชงิสถติิหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขยีน 
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจท่ีดีในการประมวล แผล
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอนและ
งานครูที่รับผดิชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศไดด้ ี
5.3 มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การพูด การเขียนและการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบทีเ่หมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

 
 
 
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใชค้ณิตศาสตร์
และสถิตพิื้นฐาน  การใช้พดูภาษาเขียนและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการให้ข้อมูล
ปูอนกลับและการให้ความช่วยเหลือ 

 
 
 
- ใช้การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน และการ
สังเกตพฤติกรรม 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
6.1 มีความเชีย่วชาญในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย 
6.2 มีความเชีย่วชายในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพเิศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวตักรรม 
6.3 มีความเชีย่วชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่สอน
อย่างบูรณาการ 
 

 
-  จัดใหผู้้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
ได้แก่ การจดัท าแผนการสอน การผลติสื่อ
ประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนและการ
จัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching)การปฏิบตังิานครูใน
สถานศึกษา และการปฏบิัติการสอนระหว่าง
เรียนและในสถานศึกษา 
-  จัดใหผู้้เรียนไดเ้รียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่านการสงัเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือการสนทนา 
 
 

 
-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรม การท าแฟูม
สะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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2.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กลุ่มวิชาชีพครู 
(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผดิชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.  
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทักษะทาง

ปญัญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจดั 
การเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1.1  วิชาชีพครูบังคบั  จ านวน  ไมน่้อยกว่า  35  หน่วยกติ     
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู                                 

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพคร ู                          

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ                          

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                                

1012001 การศึกษาและความเป็นครู                                  

1021001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร                               

1022002 การจัดการเรียนรู้                                  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา     

                         

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                 

1043001 การวิจัยทางการศึกษา                                  

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                                 

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา                          

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                                



 

2.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กลุ่มวิชาชีพครู 
(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผดิชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.  
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทักษะทาง

ปญัญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บคุคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะการ
จัด 

การเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1.2  วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ                               

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  

    
    

     
   

      
   

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1                              

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2                              

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน                            

1033203 นวัตกรรมการศึกษา                                  

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน                                  

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา                            

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม                            

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น                              

1083002   การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม                             
1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกิต 

1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1                             

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2                             

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                              

1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2                            
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2.  กลุ่มวิชาเอก 
 ลักษณะสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็น

ศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะการสอน จิตวิทยาการสอน  การจัดการศึกษาทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็น
ศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ และการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ให้เป็นบุคลากรวิชาชีพในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเช่ือมโยงและ
บูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน สังคม
ให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน   

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ 
ประหยัด ซ่ือสัตย์สุจริต  
  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
อดทน ขยัน และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม   
  1.3 มีภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแยง้และล าดับความส าคัญ 
  1.4 เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  1.5  เคารพกฎระเบยีบและ
ข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กร
และสังคม 
  1.6 สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร
และสังคม 
  1.7 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 
 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) เก่ียวกับสถานการณ์ต่างๆ ทีผู่้เรียน
จะต้องเผชิญในการด ารงชีวติและการประกอบวิชาชีพ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของ
ตนเองและของผู้อ่ืนในสถานการณ์เหล่าน้ันหรือ
อภิปรายเก่ียวกับความขดัแยง้ทางความคิดเพื่อให้เห็น
ค่านิยมของตนเองได้ชดัเจนขึ้น 

 
 
-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การใช้
แบบวดั 

2. ความรู้ 
  2.1  ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 
-  จัดโครงสร้างและเน้ือหาสาระในการเรียนการสอน
ล่วงหน้า และเชื่อมโยงเน้ือหาหรือข้อมูลใหม่กับความรู้

 
-  ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินชิ้นงานหรือ
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

- สถาปตัยกรรม
คอมพิวเตอร์ 
- ระบบปฏิบตัิการและ

โปรแกรมประยุกตเ์พื่อ
การศึกษา 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การสื่อสารข้อมูล และระบบ
อินเทอร์เน็ต 
- การบ ารุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- กฎหมายและ

จริยธรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2  การออกแบบ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
การศึกษา และการเขียน
โปรแกรม 
- คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
- การออกแบบ

ระบบงานคอมพิวเตอร์
การศึกษา 
- การจัดระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา 

- การจัดการฐานข้อมูล
ทางการศึกษา 
  2.3  การออกแบบและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษา 
- การผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
- การออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นแหลง่เรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ด้วยการเชญิวิทยากรหรือผู้เชีย่วชาญ
สาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน
ห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษานอกสถานที่เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นกระบวนการวิจัย โดยให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

โครงงาน การท าแฟูม
สะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

- การออกแบบบทเรียน
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

- การออกแบบ
โปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 
3.  ทกัษะทางปัญญา 

3.1 คิดอยา่งมี
วิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 

3.2 สามารถสืบค้น 
ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ 

3.3 สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ  

3.4 สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม 

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวเิคราะห ์
การคิดสงัเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค ์และการแก้ปัญหาโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม 
กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง และการสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง 

 
- ใช้แบบวดั 
แบบทดสอบ การ
ประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การสงัเกต
พฤติกรรม             
และการบันทึกการ
สะท้อนความคิด 

 4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับ
กลุ่มคนหลากหลายและมี
ความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

4.2 สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแก่การแก้ปญัหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัง้
ในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

4.3  สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น าสงัคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

4.4  มีความรับผิดชอบใน

 
 
 
- จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อให้ได้ข้อมูลปูอนกลับเก่ียวกับการ
ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน 

 
 
 
-ใช้การสังเกตพฤติกรรม  
การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน  การท าแฟูม
สะสมงานและการบันทึก
การเรียนรู้ (Learning  
Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

การกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.5 สามารถเป็นผู้ริเร่ิม
แสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอยา่งพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

4.6 มีความรับผดิชอบ
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวชิาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

5.  ทกัษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มีความไวในการ
วิเคราะห์สรุปความคดิรวบ
ยอดข้อมูลข่าวสารด้าน
คอมพิวเตอร์ จากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

5.2  สามารถแนะน า
ประเด็นการแก้ไขปญัหาโดย
ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถติิประยุกต์
ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรคส์ าหรับผูเ้รียน
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

5.3  สามารถสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทัง้ปากเปล่า
และการเขยีน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสมส าหรับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

5.4 สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง

 
 
 
 
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใชค้ณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐาน  การใช้พูดภาษาเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการใหข้้อมูลปูอนกลับ
และการให้ความช่วยเหลือ 

 
 
 
 
- ใช้การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน และการ
สังเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

เหมาะสมส าหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

6.  ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู ้

6.1 มีความเชีย่วชาญใน
การจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบ
หลากหลายทัง้รูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบก่ึง
ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค ์

6.2 มีความเชีย่วชาญใน
การจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มี
ความสามารถปานกลาง และ
ที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

6.3 มีความเชีย่วชาญใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก
คอมพิวเตอร์อยา่งบูรณาการ 

 
 
-  จัดใหผู้้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ไดแ้ก่ 
การจัดท าแผนการสอน การผลติสื่อประกอบการสอน 
การประเมินผู้เรียนและการจดัการเรียนการสอน การ
สอนแบบจุลภาค (Microteaching)การปฏิบตัิงานครู
ในสถานศึกษา และการปฏิบตัิการสอนระหว่างเรียน
และในสถานศึกษา 
-  จัดใหผู้้เรียนไดเ้รียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่านการสงัเกตการสอน
และการสัมภาษณ์หรือการสนทนา 
 
 

 
 
-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรม การท าแฟูม
สะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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2.2.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum  Mapping)  จากหลักสูตรสู่กลุ่มวิชาเอก) 
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

ล าดบั รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการ
จัดการเรียนรู้ 

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
2.1  วิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคบั)  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  63  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้

1 1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์                            

2 1181102 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                            

3 1181103 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม                            

4 1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น                            

5 1182204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี                            

6 1182301 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ                            

7 1182304 ระบบการส่ือสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษา                            

8 1182401 
คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือ
การศึกษา                            

9 1182601 
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน                             

10 1182615 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์                            

11 1183105 
การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครู
คอมพิวเตอร์                            

12 1183202 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                            

13 1183302 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา                            
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ล าดบั รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรับผดิชอบ 

 
5. ทักษะการ 

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6. ด้านทกัษะการ
จัดการเรียนรู้ 

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
2.1  วิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคบั)  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  63  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้

14 1183406 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา                            

15 1183607 การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน                              

16 1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง                            

17 1184307 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา                            

18 1184604 ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์                            

19 1184617 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา                            

20 1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา                            

21 1184621 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์                            

2.2  วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 18  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

22 1181501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา                              

23 1182201 การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก                                    

24 1182202 การโปรแกรมภาษาจาวา                                              

25 1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล                               

26 1182206 หลักการโปรแกรมภาษาซี                            

27 1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ                            

28 1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา                            
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ล าดบั รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการ
จัดการเรียนรู้ 

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 18  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

29 1183306 การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย                            

30 1183502 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา           
                 

31 1183507 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา                            

32 1183603 การพัฒนาเว็บเพ่ือการเรียนการสอน                            

33 1183610 การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพ่ือการศึกษา                            

34 1184205 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ           
                 

35 1184609 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย                            

36 1184611 
ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีการศึกษา 

                        
  

37 1184619 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา                            

38 1184620 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์                            
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

  1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ.2548 
(ภาคผนวก  ค) 
  2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย  
   2.1 อาจารย์แจ้งผลการประเมินทุกรายวิชาเพื่อการทบทวน 
   2.2 จัดต้ังกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
   2.3 จัดท าข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน 
 3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชา 
 1.2  ช้ีแจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเปูาหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4  ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
 2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.2 การศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์   การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.3 การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
 2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  เช่น  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ   การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น   
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1.  การบริหารหลักสูตร  
 1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2  มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3  มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร  การ
พัฒนาและประเมินหลักสูตร  ตามก าหนดเวลา 
 1.4  มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/สาขาวิชาร่วมกันจัด
การศึกษาเพื่อการผลิตครูที่มีคุณภาพ 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 2.1 การบริหารงบประมาณ  

คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ต ารา วัสดฝุึก ครุภัณฑ์ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูเ้รียน 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน ท่ีมีอยู่เดิม 
  

ล าดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนท่ีมีอยู่แล้ว จ านวนท่ีต้องการเพ่ิม หมายเหต ุ
1 คอมพิวเตอร ์ 110 40  

2 โน๊ตบุ๊ค 3 20  
3 โปรเจ็กเตอร ์ 4 2  
4 เครื่องพิมพ ์ 3 2  
5 สแกนเนอร ์ 1 3  
6 ฮับ 2 2  
7 สวิตซ์เราท์เตอร ์ 6 2  
8 ล าโพง 4 2  
9 ไมโครโฟน 4 2  
10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 3 2  
11 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 110 40  
12 เก้าอี ้ 110 40  
13 เครื่อง server 1 3  
14 กล้องดจิิตอล 1 2  
15 กล้องวีดีโอ 1 2  

จ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาท่ีเปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ล าดับท่ี ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวนท่ีมีอยู่แล้ว จ านวนท่ีต้องการเพ่ิม 
1 หนังสือต าราภาษาไทยด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 1500 ชื่อเรื่อง 500  ช่ือเรื่อง 
2 หนังสือต าราภาษาอังกฤษ    จ านวน 100  ชื่อเรื่อง 50 ช่ือเรื่อง 
3 วารสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  จ านวน 10  ชื่อเรื่อง 50 ช่ือเรื่อง 
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แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
ล าดับท่ี ชื่อสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง หมายเหต ุ

1 สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
ตาก และจังหวัดอื่น 

 

2 สถานศึกษาของเอกชน  
3 สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงอื่น ๆ  

 
 แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ตได้ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยมีแหล่ง
รวบรวมหนังสือ ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และคณะครุศาสตรม์ีการ
จัดสรรงบประมาณ ส าหรับการจัดซื้อเพื่อให้คณาจารย์ในหลกัสูตรใช้ในหอ้งสมุดเฉลี่ยอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 10,000 บาท ของงบประมาณทัง้หมด 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะครุศาสตร์มีการส ารวจความต้องการ
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เอกสาร  ต าราเรียนและสื่ออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  คณะด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้
หนังสือหรือวารสารต่างๆ เพื่อรายงานบริหารและคณาจารย์เป็นประจ าปีละ  1  ครั้ง 

3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่
  ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิตรงกบัอัตราที่ตั้งไว้ ผูท้ี่จะสมัครเป็นอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือปรญิญาโท ส่วนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์
ก าหนดให้มกีารสอบ ดังนี้ (สอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทัศนคติในการเป็น
อาจารย์ และวิชาเฉพาะสาขา (สอบสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ) (สอบสัมภาษณ์) ส าหรับผู้ทีส่อบ
ผ่านข้อเขียน 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
  การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยผ์ูส้อนเป็นครัง้คราว เพื่อติดตามการใช้หลกัสูตร 
และข้อมลูมาใช้ในการวางแผนการปรบัปรุงหลกัสูตรในระดบัรายวิชา และระดบัการปรบัปรุงหลกัสูตร 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชา และความเช่ียวชาญพิเศษ 
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3.3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรูล้่วงหน้า และเปิดรบัคัดเลือกอาจารย์พเิศษก่อนเปิดภาค

การศึกษา 
3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา  
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4.  การบริหารบุคลากร สาบสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ใน
ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ  
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
        บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้
อาจารยส์ามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการอบรม การศึกษาดูงาน 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มกีารปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่เพือ่จัดให้
อาจารย์ทีป่รึกษาได้พบกบันักศึกษาใหมเ่พื่อให้ค าปรกึษาเกีย่วกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนใน
หลักสูตรให้กบันักศึกษา 
  5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษา
พบอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหสัส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนจากอาจารยท์ี่ปรึกษา 
  5.1.3 คณะครุศาสตร์ก าหนดให้อาจารย์ทีป่รึกษาระบเุวลาให้ค าปรกึษานักศึกษาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 
  5.1.4 ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบ
จากอาจารย์ทีป่รกึษาก่อนโดยจะต้องยื่นค ารอ้งต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ทีป่รกึษา 
  5.1.5 อาจารย์ทีป่รึกษาจัดโครงการสร้างเสรมิความสัมพันธ์ระหว่างอาจารยท์ี่ปรึกษากบั
นักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทกุคนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทกึ
ข้อความถึงอาจารยผ์ู้สอนเพื่อขอดหูลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาคอมพิวเตอร์นั้น คาดว่ามีความต้องการก าลงัคนด้าน
คอมพิวเตอร์นั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ก าหนดระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ของผูป้ระกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด-ีดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยจัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมลูมาใช้
ประกอบการปรับปรงุหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอนัเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 เกณฑ์การประเมินมีดังน้ี 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีตวับ่งช้ีที่  1 – 5  ต้องมีผลด าเนิน การ
บรรลุตามเปูาหมายติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า  2  ปี  และมีจ านวนตังบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีที่  6  - 12)  ที่มีผลการ
ด าเนินการบรรลเุปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ80  ของตัวบ่งช้ีรวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับ
และตัวบ่งช้ีรวมในแตล่ะปี  ดังนี ้ 



~ 51 ~ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที่
3 

ปีที่
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่ 
6 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

x x x x x  

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิหง่ชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา 

x x x x x  

4.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงาน ผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงั
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา   

x x x x x  

5.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60  
วัน  หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 

x x x x x  

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3  และมคอ.4 อยา่งน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x  

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 x x x x  

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

x x x x x  

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ  1  คร้ัง 

x x x x x  

10.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อป ี

x x x x x  

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลีย่ไม่ต่ ากว่า3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     x 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน     
        กระบวนการทีจ่ะใช้ในการประเมินปรบัปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพือ่พัฒนา การเรียน
การสอนน้ัน  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารยผ์ู้สอนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทกุๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบค าถามจากนักศึกษาในช้ันเรยีน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากทีก่ล่าวข้างต้น
แล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
        การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไมห่ากพบว่ามีปญัหากจ็ะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
       การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกบั
นักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน   
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า  เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปทีี่  4  และอาจต้องฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาทีอ่าจารย์จะไปนิเทศก์นักศึกษา  ตลอดจนติดตามประเมิน
ความรู้และความรบัผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลทัง้หมดเพื่อการปรบัปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนทัง้ในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชา  ซึ่งการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมด าเนินการ
ต่อไปนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝุายวิชาการคณะ  ตัวแทน

ผู้ใช้หลกัสูตร ได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียนปจัจบุัน   
2.1.2  คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมรีะบบ 
2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมลูเพื่อประกอบการประเมินหลกัสูตรจากผู้เรียนปจัจบุันทุก

ช้ันปีและจากผูส้ าเร็จการศึกษาทีผ่่านการศึกษาในหลกัสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมนิหลักสูตรในภาพรวมและมี
ข้อมูลของผู้เรียน  ผู้ส าเรจ็การศึกษา  ผู้ใช้หลักสูตร  เพื่อประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3.1  ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา  และ

หรือผู้บงัคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ 
2.3.2   ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น สถานประกอบการ  ชุมชน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7  ข้อ  
7  โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1  คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทกุหลักสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรงุ
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  เป็นระยะๆ  อยา่งน้อยทุกๆ  3  ปี  และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่องทุก  5  ป ี
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมลู จะท าให้ทราบปญัหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปญัหาของรายวิชาก็สามารถทีจ่ะด าเนินการปรับปรงุรายวิชาน้ันๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็น
การปรับปรงุย่อย ในการปรบัปรุงย่อยน้ันควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตรทั้ง
ฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                ก.  หมวดวิชาศึกษา 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                 

Human Behavior and Self Development 
ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   วิธีการศึกษาพฤติกรรม  

ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมได้แก่  ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา 
ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น  เชาวน์ปัญญา การจ าการ
คิด  ความเช่ือ  เจตคติ  อารมณ์  ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์  การท างานเป็นทีม  เพื่อการ
ท างานร่วมกันและ   การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข                             

3(3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                     
Critical Thinking Skills 

ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ  อาทิ  
การคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิด
แบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา   การ
สื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                               
Sports  and Recreation  for Quality  of  Life 

ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                   
Exercise for Health 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออก
ก าลังกายหลักการและข้ันตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลัง
กายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลัง
กายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย ฝึกการออก              
ก าลังกาย 

3(2-2-5) 
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1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                     
Ethics and Human Being 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของ
จริยธรรมต่อมนุษย์  ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญา
และศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ส่วนบุคคลและสังคม 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต        
Facts  of  Life 

ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชีวิตและสังคม  คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์                               
Buddhism 

ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท  กรรม  อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติ  ในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 

3(3-0-6) 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        
Thai  Language  Skills 

ศึกษาหลักการ  รูปแบบและวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากร
สารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการ
สรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     
Language and Communication for Specifics Purposes 

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 

3(3-0-6) 

1541003 
 
 
 
 

ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น       
Language and Communication in  Local Community 
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจากบริบทต่าง ๆ ใน
ท้องถ่ิน  ฝึกการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

3(3-0-6) 
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1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        
Fundamental  English 

ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        
 English for Communication 

ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลัก  ไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมี
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

3(3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                         
Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุุนในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์และ
ส านวนภาษาญี่ปุุนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่าง
ง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุุนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง        

3(3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       
Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language 

 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่าย
ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง  

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      
Information for Research  and  Study 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง  เครื่องมือสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 

 
 
 

3(3-0-6) 
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1691001 การฟังและการพูดภาษาพมา่เพ่ือการสื่อสาร                     
Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่าย
ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                    
Aesthetics of Visual Art 

ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่ เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนง
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม  
หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านข้ันตอนการเรียนรู้ในหลักการ
ดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้นและน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       
Aesthetics of Drama 

ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลป์สากลความส าคัญของ การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม   
Music Appreciation 

ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก คีตลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไป  คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับ
การยกย่องบางบท  ประวัติดนตรีที่ควรทราบ  

3(3-0-6) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                            (Thai  Social  Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจ

สังคมไทยในอดีต แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก  แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและเหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย
โดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 

 
 
 

3(3-0-6) 
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2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ           
 Social Equity and Peace 

ศึกษา กระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  
โครงสร้างและชนช้ันทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความ
เหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสงัคม กระบวนการท าใหเ้ป็นคนชายขอบ ความ
ยากจนและสวัสดกิารสังคม การกระจายอ านาจ การมสี่วนรว่มและการเพิ่มพลงั
ให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสงัคม และขบวนการทางสังคม เพือ่การ
สร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

 
3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      
Civics  and   Social  Responsibility 

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดี
ในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
ส่วนรวม การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       
Globalization and Localization  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก 
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถ่ินกับโลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถ่ิน
ในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ สหวิทยาการ ศึกษา
กระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมที่เช่ือมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถ่ิน 

3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                   
Thai and Global Society 

ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการ
พัฒนาประเทศ  ลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของ
ประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย  ศึกษาสังคมโลก ความ
เป็นโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง  โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก    

 
                     

3(3-0-6) 
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2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                                
Human Being  Community and Environment 

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       
Local Resource Management 

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถ่ิน การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดย
มุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียงและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้น
ความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     
Thai Politics and Government 

ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ 
ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป                   
Introduction to Law 
       ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่าง ๆ 
ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและ
อาญา 

3(3-0-6) 

3541001 
 
 
 
 
 
 
 

การเป็นผู้ประกอบการ                                                          
Entrepreneurship 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ 
การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วน
ประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเปูาหมาย  สิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาดในฐานะที่
เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเอง

3(3-0-6) 
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ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                   

Leadership   and  Contemporary  Management 
ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่จะมี

ส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการ
ท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิค การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น 
การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม และการ
จัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการจัดการ
องค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

3(3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน          
Economics in Daily Life 

แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาท
ของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและ
การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันและเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ                
ในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                     
Sufficiency Economy 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทยโดย
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและ
เศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา 
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา                         
Science  and  Technology  for  Development 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถ่ินและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคัญและบทบาท
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถ่ิน  สังคมและประเทศบน
พื้นฐานของระบบเศรษฐกจิพอเพียง  

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                                         
Science and Technology for Daily Life 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีในชีวิตประจ าวัน สมุนไพร  ความรู้พื้นฐานทางพันธ์ุศาสตร์ พลังงานที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะ
การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                    
Conservation Environments and Natural Resources 

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม  การ
อนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและ
ผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                           
Fundamental   Mathematics 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       
Mathematics and Decision Making  

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการ
ตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้น
สถิติและการตัดสินใจ     

 
 

3(3-0-6) 
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4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา    
Computer Skills  and  Information  Technology   for  Students 

ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟูมข้อมูล                 
การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

3(2-2-5)                                                                       

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์    
Word   Processing  and  Presentation 

ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพื่อจัดเก็บแฟูมข้อมูล
เอกสารและเรียกแฟูมข้อมูลมาแก้ไข การก าหนดรูปแบบเอกสาร การสร้าง
ตาราง การค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ  ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์             
การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ  การน าเสนองาน
ด้วยโปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม   
เช่น การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด             
การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ  การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว             
การเช่ือมโยง การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 

3(2-2-5)                                                                           

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล             
Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications 

ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่ง
แผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและ
วัตถุอื่นๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ             
การค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เ ช่น ฟังก์ ชัน ด้านการ
ตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูลและฟังก์ชันอื่น ๆ  เพื่อ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ    

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       
Website  Design  and  Development 

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร              
การสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 

3(2-2-5) 



~ 65 ~ 
 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        
Agriculture  in  Daily  Life 

ศึกษาวิวัฒนาการและความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่
เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนว
พระราชด าริ  ผลผลิตของการ เกษตรและผลิต ภัณฑ์ปลอดภัยปั จจั ย
สภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

3(2-2-5) 
 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       
Technology  in  Daily Life 

ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้การบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูา
ภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานทั่วไป 

3(3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น         
Local  Technology 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถ่ิน โดยการร่วมมือของ
ท้องถ่ิน  เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้  ยอมรับและคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้
บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 

3(3-0-6)                              

               ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1  วิชาชีพครูบังคับ 

1001001 ภาษาไทยส าหรับครู        
Thai  Language  for  teacher 
       ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียนจาก
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา 
ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ 
ตีความ ขยายความ  สร้างทักษะสัมพันธ์ทางภาษาการน าเสนอด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์อักษรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 
Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge  
       ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพครูและทดสอบประมวล
ความรู้  
 

2(2-0-4) 
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1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge  
       ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวล
ความรู้ 

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      
English  for  Teachers   
       ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาทั้ง
ด้าน การเรียนการสอน การจัดการช้ันเรียน การวิจัยและอื่นๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์          
สื่ออิ เล็กทรอนิกส์  สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา            
ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การกรอก
แบบฟอร์ม โดยการน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดนเน้นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และปฏิบัติการทดสอบเพื่อประเมินระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ   

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู         
Education and Self Actualization for Teachers  
       ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาการศึกษา ความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความส าคัญของวิชาชีพ
ครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของ
ครูที่ดี บุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์จ าลอง 
ค่ายคุณธรรมอาสาและอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      
Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 
       ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบ
การจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  การจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของ
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสร้าง
หลักสูตรแบบต่างๆ  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
ฝึกปฏิบัติ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถ่ิน การสร้างรายวิชาพื้นฐานอิงมาตรฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม การออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและอิงมาตรฐาน   

3(2-2-5) 
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1022002 การจัดการเรียนรู้         
Learning Management 
       ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และการ
ผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน                 
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และ
การจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล ฝึกการออกแบบการ
เรียนรู้และท าแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน การประมวล
รายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการทดลองจัดการเรียนรู้   

3(2-2-5)    

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Teachers  in  Education 
       ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
จากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการ
ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี   

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
Educational  Measurement  and  Evaluation        
       ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้าง
และการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
หลักสูตร การประเมินจากแฟูมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลใน
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การ
สร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ การแปล
ความหมายของคะแนนจากการสอบ 
 
 
 
 
 

3(2-2-5)   
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1043002 การวิจัยทางการศึกษา         
Educational Research 
       ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัยรูปแบบการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครง
ร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  
น าเสนอผลงานวิจัย  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา   การน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู        
Psychology  for  Teachers 
       ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา  
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา 
การให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้  ทฤษ ฎีการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน  

3(3-0-6)   

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration  in  School 
       ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
ภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม การบรหิารการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัดการในช้ันเรียน การจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและการน านวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการ
บรหิารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารจัดการ การศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม       
Inclusive Education 
       ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญของการศึกษาพิเศษ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็ก
พิเศษการปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การ
จัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน 
 

2(2-0-4)    
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1.2  วิชาชีพครูเลือก   

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ        
Academic  Camp  Management  
       ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่าย
และการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

2(1-2-3)   

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
Classroom  Management  and  Environment for  Learning 
       แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหารจัดการช้ันเรียน ห้องเรียน
สร้างสรรค์และกลยุทธ์การบริหารจัดการช้ันเรียน  สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2(1-2-3)  

1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน        
Medias  Texts Construction 
       ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบ
คุณภาพวิเคราะห์ การสร้างและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

2(1-2-3)   
 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     
Technology for  Teachers  1 
       ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
และสร้างสรรค์งานด้วยข้อความ  ภาพ  กราฟและสัญลักษณ์โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     
Technology for  Teachers  2 
       ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์พื่อการสือ่สาร
และการสร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอื่นๆ  ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ 
 
 
 
 

1(0-2-1) 
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1033203 นวัตกรรมการศึกษา         
Educational Innovation 
       ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรม
การศึกษา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ฝึก
ปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบ
นวัตกรรมที่เหมาะสม ท าการผลิตเพื่อน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 

2(1-2-3)   
 
 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน         
Classroom Research 
       ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในช้ันเรียน อภิปรายความส าคัญ
และกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนด
ปัญหาวิจัยในช้ันเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา 
ออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
แปลผลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
Educational Innovation Research and Development  
       ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการการศึกษา 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
การปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรม
การศึกษา การทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา การประเมินและปรับปรุง
นวัตกรรมการศึกษา การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา ประเภทของการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล 
เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และประเมิน
คุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม        
Theories and Group Dynamics Practice 
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เป็นต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อความหมาย 
กระบวนการท างานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของ
สมาชิกในกลุ่ม การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น การเรียนรู้องค์กรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

2(1-2-3)   
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1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        
Adolescence  Guidance  Psychology 
       ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการ           
แนะแนวเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อปูองกัน แก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัว
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการ 
แนะแนว 

2(2-0-4)   

1083002 
  

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม      
Provision of Early Intervention Services 
       ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ปัญหา
และความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและ
ท างานร่วมกับพ่อแม่ และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2(2-0-4)  
  

  
1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ    

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1        
Practicum  1 
       ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการ
การเรียนของนักเรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับก่อนประถมศึกษาหรือสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน โดยฝึกการสังเกตและมีส่วน
ร่วมที่สถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์แล้วน ามาจัดท าสรุปรายงานผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

1(90)    

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2       
Practicum  2 
       ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้  
วิเคราะห์ อภิปราย  แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสาร
การเรียนรู้สาขาวิชาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน น ามาใช้ทดลองใช้ใน
สถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู แล้วจัดท าสรุปรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน 
 
 
 

1(90)   
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1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       
Internship  1 
       ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจ าช้ัน งานธุรการช้ันเรียน งาน
บริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธ์กับชุมชน   

6(540)    

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2      
Internship  2 
       ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมาวางแผน
และด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน  วิเคราะห์
รายงานผลการปฏิบัติในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วย
ระบบการวิจัยหรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เหมาะสม น าผลงานมาน าเสนอเพื่อ
เปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนต่อ
สถานศึกษา  

6(540)    

 
กลุ่มวิชาเอก 
 วิชาบังคับ (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์    
Mathematics for Computer Teacher   

ศึกษาวงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การบวก 
ลบ คูณ หาร การเปลี่ยนแปลงฐานเลข รหัสต่าง ๆ ลอจิกเกทชนิดต่างๆ 
หลักการพีชคณิตบูลีนและการออกแบบวงจร เพื่อการประยุกต์ใช้งานทางการ
ศึกษา และการเรียน การสอน 

 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 



~ 73 ~ 
 

1181102   ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
Computer Operating Systems   

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของ
ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการและการ
ประสานงานของกระบวนการการจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผลกลาง 
การบริหารและการจัดการหน่วยความจ า การจัดคิวงานและการจัดสรร
ทรัพยากรการจัดการข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟูม การควบคุม การคืนสู่
สภาพเดิม 

3(2-2-5) 

1181103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม   
Computer Systems and Architecture   

หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบใน
การท างานของคอมพิวเตอร์ หน้าที่วงจร ตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการและ
วงจรควบคุม หลักการท างานของไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่ 

3(2-2-5)     

1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น   
Teaching of Computer Language Programming   

ศึกษาลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และวิธีการสอน 

3(2-2-5) 

1182204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   
Data Structure and Algorithms   

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเชิงเส้น
และไม่เป็นเชิงเส้น ข้อมูลประเภทแถวล าดับสตริง สแตก คิว ลิงค์ลิสต์เช่ือมโยง 
ทรี และฟังก์ชันเรียกตัวเอง การน าโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ 
เทคนิคการเรียงล าดับ ค้นหาข้อมูล การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม  
และการวัดประสิทธิภาพในการท างานกับโครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ 

3(3-0-6)     

1182301  ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ 
Educational Database Management System 

ศึกษาข้อมูลทางการศึกษาในสถานศึกษา ทฤษฎีพื้นฐานของฐานข้อมูล  
การออกแบบระบบฐานข้อมูล การท านอร์มัลไลเซชันการใช้ภาษาเอสคิวแอล 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาของ
สถานศึกษา   

 
 
 
 
 
 

3(2-2-5)   
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1182304 ระบบการสื่อสารข้อมลู และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  
Data Communication System and Computer Network for 
Education   

หลักการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อในการส่งข้อมูล เทคนคิ
การส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเช่ือมโยงข้อมูลเทคโนโลยีของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล หลักการเบื้องต้นการเช่ือมต่อเครือข่าย 
อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การแนะน าการให้บริการของระบบเครือข่ายต่าง ๆ 
โปรโตคอลการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษา และเทคโนโลยี
การสื่อสารและระบบเครือข่ายในอนาคต 

3(2-2-5) 

1182401   คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา   
Computer Graphics and Animation for Education   

ศึกษาและพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว และเครือข่าย 
Multimedia และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
Computer Graphics Vector Graphics และ Bitmap Graphics วีดีทัศน์ 
เสียง ตัวอักษรและฟอนต์ การวางรปูแบบข้อความ พื้นฐานการออกแบบ XML 
กับ Multimedia ระบบ 

3(2-2-5)   

1182601 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
Design and Development of Computer - Assisted Instruction   

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ 
ข้ันตอนการออกแบบทเรียน วิเคราะห์เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน 
ทดลองสร้างและใช้บทเรียน พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพย่ิงข้ึน ด้วย
โปรแกรมภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ รวมทั้งประสิทธิภาพของ
บทเรียน 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

1182615  
 

ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์    
English for Computer Teacher 

ความรู้พื้ นฐานทางภาษาอั งกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการสื่อสาร
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ มัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรม แนวโน้ม
การใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคตและการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

1183105 
 
 
 
 
 
 

การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for Computer 
Teacher   

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ซ่อมบ ารุง ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับ
ไมโครคอมพิวเตอร์ หลักการซ่อมเบื้องต้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
ตลอดจนสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน การสอน และใช้งานของสถานศึกษา 

3(2-2-5) 
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1183202 
 
 

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
Programming Language for Education   

หลักการเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  การใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาในการเรียน การสอน 

3(2-2-5) 
 
 
 

1183302   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา                         
Information System Analysis and Design for Education 

กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางการศึกษา ศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ ศึกษาถึงกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ ระบบงาน การพัฒนา
ระบบงาน การทดสอบและแก้ไข การติดตั้งและสนับสนุนระบบงาน การประเมิน
ระบบงาน 

3(2-2-5) 

1183406   เทคโนโลยีมัลติมีเดยีเพ่ือการศึกษา 
Multimedia Technology for Education   
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย ความหมาย หลักการและทฤษฎี
การสื่อสารและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย การประยุกต์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลภาพและเสียง และการน าเสนอสื่อประสามทั้งบนระบบ
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์อิสระหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการ
น าเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของมัลติมีเดีย การใช้มัลติมีเดียเพื่อรองรับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

3(2-2-5) 

1183607 การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน       
Web Design for Learning 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และโปรโตคอลที
ซีพี/ไอพี การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
หน้าจอ เช่น การใช้ตัวอักษร (Type Graphy) หลักการจัดภาพ หลักการใช้สี 
สัดส่วน น้ าหนัก และองค์ประกอบของภาพ  การโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและ
การประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 

1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง    
Teaching of Advanced Programming Language 

ศึกษาลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงและวิธีการสอน 

3(2-2-5) 

1184307 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา     
Management Information System for Education 

ความส าคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร 
โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ ระบบ
สารสนเทศใน องค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการ
วางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบ สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2-5) 
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มาใช้ในการจัดการ การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ 
1184604   ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

Learning Management System for Electronic Media   
        ทฤษฎีการออกแบบระบบการเรียนการสอน การจัดการด้านหลักสูตรการ
ติดตามการประเมินผลการเรียนการสอน ศึกษาการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์  
(Interactive Learning) และการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative  Learning) 
บนระบบเครือข่ายฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างบทเรียนหลักสูตรออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม เช่น Moodle, Blackboard,  Web CT, Chula Online และอื่นๆ 

3(2-2-5) 

1184617   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 
Teaching Behavior Computer  Education in Primary Education 
Level         
       ศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล การ
เตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานที่จ าลอง 

3(2-2-5) 

1184618   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา    
Teaching Behavior Computer  Education in Secondary Education 
Level 
        ศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล การ
เตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานที่จ าลอง 

3(2-2-5) 

1184621   โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์     
Teaching Computer Project   
        การน าความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างโครงงานด้านการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรโ์ดยมุ่งเน้น การจัดท า อาทิ โครงงานการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หรือ
โครงงานการจัดต้ังสถาบันทางเรียนการสอน จัดฝึกอบรมจรงิหรอืจัดเก็บข้อมูลจรงิ 

3(2-2-5)         

วิชาเลือก (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
1181501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา    

Software Package for Education 
พัฒนาการ  แนวคิด โคร งสร้ างการใช้ โปรแกรมส า เ ร็จรู ปของ

ไมโครคอมพิวเตอร์ และ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการเรียน
การสอนและการบริการจัดการทางการศึกษา เช่น ตัดเกรด จัดท าฐานข้อมูล ครู 
เป็นต้น 

 
 
 
 

3(2-2-5) 
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1182201 การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพ่ือการศึกษา                     
Visual Basic Programming for Education  

พื้นฐานของการการเขียนโปรแกรมวิชวลเบสิก ส่วนประกอบคุณสมบัติ
การท างานกับโค้ดและฟอร์ม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมือใน
การออกแบบหน้าจอโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 
การเขียนโปรแกรมที่ ติดต่อกับฐานข้อมูลศึกษาตัวอย่างและฝึกเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ทางการศึกษา 

3(2-2-5)   

1182202 การโปรแกรมภาษาจาวาเพ่ือการศึกษา                              
Java Programming  for Education  

โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษจาวา ค าสั่งภาษาจา 
ชนิดข้อมูลพื้นฐานและตัวแปร การก าหนดประโยคการประมวลผล ค าสั่งควบคุม
พื้นฐาน การก าหนดคลาสและการสร้างวัตถุ การใช้ GUI (Graphical User 
Interface) การโปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัดการเกี่ยวกับแฟูมข้อมูลศึกษา
ตัวอย่างและฝึกเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 

3(2-2-5)   

1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล       
Principles of Pascal Programming 

หลักการเบื้องต้น โครงสร้าง และค าสั่งต่าง ๆ ของภาษาปาสคาล การ
นิยามชนิดข้อมูล เรคคอร์ด พอยเตอร์ การเรียกใช้อาร์เรย์ ฟังก์ชันและโพรซี
เยอร์ การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ รีเคอร์ชีพ การบันทึกและอ่านข้อมูลจาก
แฟูมข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพิ่ม เรียงล าดับ ค้นหา ลบ และแก้ไขข้อมูลใน
แฟูม การออกแบบรายงานและกราฟิกอย่างง่าย 

3(2-2-5) 

1182206 หลักการโปรแกรมภาษาซี    
Principles of C Programming 

หลักการเบื้องต้นของภาษาซี ค าสั่งรับข้อมูล ค าสั่งค านวณ ค าสั่งแสดงผล 
ค าสั่งควบคุม โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน ตัวแปรแบบต่าง ๆ การสร้างและการใช้
แฟูมข้อมูลแบบต่าง ๆ ตัวอย่างและการฝึกเขียนโปรแกรม 

3(2-2-5) 

1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ       
System Programming 

ศึกษาด้านฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมระบบ ชุดค าสั่งโครงสร้าง 
หน่วยน าข้อมูลเข้า – ออกและอินเตอร์รัพท์ การจัดต าแหน่งข้อมูล ไมโคร
โปรแกรมมิ่ง การจัดหน่วยความจ า การเขียนโปรแกรมภาษาเพื่อควบคุมอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์แบบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา          
Information and Educational Communication Technology 

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลยุทธ์และระบบการ
ท างานทางการศึกษา องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล
และคอมพิวเตอร์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การประมวลผลข้อมูลฐานข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ต  
การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรม
ส าเร็จรูป ตลอดจนศึกษากฎหมาย ระเบียบ มารยาททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลย ี

3(2-2-5) 

1183306 การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย         
Administration and Management of Network System 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย การสื่อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับเทอร์มินอล ช้ันของโปรโตคอลมาตรฐาน OSI รูปแบบต่าง ๆ 
ของเครือข่าย วิธีการเลือก การติดตั้งและการควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย หลักการ
ท างานของโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย หน้าที่และความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยและวินัยใน
การปฏิบัติงานในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่าย 

3(2-2-5) 

1183502 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา  
Application Program for Statistics and Education Research 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัด
ความสัมพันธ์ การวัดความเช่ือมั่น และเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง 

3(2-2-5) 

1183507 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา         
Application Program for School Administration 

การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา เช่น การ
ลงทะเบียนนักศึกษา ระบบบุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ ระบบควบคุม
งบประมาณ และการจัดท าเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

1183603 การพัฒนาเว็บเพ่ือการเรียนการสอน  
Web Development for Learning 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: 
WWW) การเขียนเนื้อหาบนเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ ข้ันตอนการสร้างเว็บไซต์ 
เครื่องมือที่ต้องใช้ โดเมนเนม (domain name) การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การ
เลือก ISP การฝากเว็บไซต์ และประยุกต์การพัฒนาเว็บ เพื่อจัดการเรียนการ
สอน เป็นต้น 

 
 

3(2-2-5)            
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1183610 การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพ่ือการศึกษา          
Computer Programming on Web for Education 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะค าสั่งการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต เช่น HTML, JAVA, PHP, ASP 
เพื่อสร้าง Web board, chat, counter และองค์ประกอบอื่น ๆ ของเว็บเพ็จ
เพื่อใช้ในการเรียน การสอน 

3(2-2-5) 

1184205 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 
Teaching of Object-Oriented Programming Language 
        ศึกษาลักษณะของภาษาเชิงวัตถุ การออกแบบและพฒันาโปรแกรม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุและวิธีการสอน  

3(2-2-5) 

1184609 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย       
Web-Based Instruction 

การศึกษาระบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้เครือข่ายสารสนเทศ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ศึกษาระบบการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนาสื่อสารสนเทศในระบบเครือข่ายทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

1184611 ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา   
Computer System and Applications for Educational Technology 

พัฒนาการ ส่วนประกอบและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์การบริหารและการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียน การผลิตสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์  เช่นการน าเสนอข้อมูล การผลิต
รายการโทรทัศน์ การบันทึกและตัดต่อเสียง ฯลฯ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมส านักงานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นและการแลกเปลี่ยนข้อมลู 
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา 

3(2-2-5) 

1184619 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
Seminar in Computer Education 

ศึกษาและส ารวจถึงประเด็นพิ เศษของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะ
น ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการจัดการทางการศึกษาให้ทันสมัย 
โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดตีอ่การ
เรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม หรือการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพื่อให้ได้ปัญหา
การวิจัย แบบแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย ที่มีทิศทางเพื่อการค้นหาความ
เป็นไปได้ที่จะเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพกิจกรรมทาง
การศึกษาในปัจจุบันและอนาคต   

3(2-2-5) 

1184620 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
Special Topics in Computer 

ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเรื่อง เช่น 
ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการค านวณ ระบบวิธีการ การ
ประยุกต์ใช้งานฮาร์ดแวร์และระบบเครื่อง เป็นต้น 

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก  ข  ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) (หลกัสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2549)  กับ 

หลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์กึษา (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสูตร 5 ปี)                                      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  กับ 

หลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์กึษา (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 
เหตุผลท่ีต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตทีใ่ช้เป็นหลักสูตร ปี 2549 ได้ด าเนินมาครบ 5 ปี จึงด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกบัสภาวการณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และมาตรฐานวชิาชีพทาง
การศึกษาและจรรยาบรรณวชิาชีพของคุรสุภา เพื่อไปจัดการศกึษาใหบ้ัณฑิตที่มคีุณภาพและมาตรฐาน มี
ความสามารถแข่งขันสูร่ะดับสากล 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข  (ระบุส่วนที่ต้องการปรบัปรุงแก้ไขใหม้ีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น ถา้
ต้องการเปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ต้องระบุเลขประจ ารายวชิา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน
หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ กลุ่มวชิาหรือหมวดวชิาและค าอธิบายรายวชิา เป็นต้น 
      เพิ่มรายวชิาดังต่อไปนี ้
  หมวดวิชาเฉพาะวชิาชีพครู 
  วิชาชีพครูบงัคับ 

- 1005001  ประมวลสาระความรู้วชิาชีพคร ู 2(2-0-4) 
      Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge 
   -  1005002  ประมวลสาระความรูว้ิชาเฉพาะ  2(2-0-4) 
       Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge 
  กลุ่มวิชาเอก 
  วิชาบงัคับ 
  -  1184617  พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศกึษา  3(2-2-5) 
     Teaching  Behavior Computer Education in Primary Education Level 
  -  1184618  พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
      Teaching  Behavior Computer Education in Secondary Education  
      Level 
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ตารางเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)                          
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  กับ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         34 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร     9  หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             8  หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6  หน่วยกิต 
   4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                            9   หน่วยกิต 
   5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  
                                            2   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                 127 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาชีพครู                     53  หน่วยกิต 
       - วิชาบังคับ                        33  หน่วยกิต 
       - วิชาเลือก                           6  หน่วยกิต 
       - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    14 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชาเอก                         74 หน่วยกิต 
       - วิชาบังคับ                         56 หน่วยกิต 
       - วิชาเลือก                          18 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                   6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        167 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  12 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            6 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             6 หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                           6 หน่วยกิต 
 5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  
                                           0 หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ             135 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาชีพครู                   54 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ                      36 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก                         4 หน่วยกิต 
     - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาเอก                      81 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ                      63 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก                       18 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี              6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    171 หน่วยกิต 

  

2. รายวิชา 
    วิชาศึกษาท่ัวไป 
1541002 ทักษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5) 
 

1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5) 
 

1551002  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
3(3-0-6) 
 

ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1541003 การส่ือสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  
3(2-2-5) 

- ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1541004 ภาษาและการส่ือสารเพื่อท้องถิ่น   
3(2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1            
2(2-0-4) 

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   2(2-0-4) 
 
 

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะ 3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1 
2(1-2-3) 
 

1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถ่ิน 
3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2 
2(1-2-3) 
 

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุุนเพื่อ
การสื่อสาร 3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1551005   ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการ
สื่อสาร 3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์    3(3-0-6) 1511001  จริยธรรมกับมนุษย์ 3(3-0-6) - 
1511002  ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 1511002  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) - 
1521001  พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 1521001  พุทธศาสน์   3(3-0-6) - 
 1001004   ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 3(3-0-6) 
เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 1001003   พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน     
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ
ค้นคว้า 3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 2(2-0-4) 2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) - 
2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  

3(3-0-6) 
- 

2061001     สังคีตนิยม 2(2-0-4) 2061001  สังคีตนิยม 3(3-0-6) - 
1001001  ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง

หลักสูตร 
1001002  การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า และการใช้
เหตุผล   2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1631001  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1631003 ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์   
(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

21631004  เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน   
(1-2-3)   

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

21631005  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 2(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

2531001  วิถีไทย 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

2531002  วิถีโลก 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

2531003  ครอบครัวและสังคม  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

2541001  มนุษย์  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 

2541001   มนษุย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        
3(3-0-6) 

- 

2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป
2(2-0-4) 

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองไทย 3(3-0-6) 

- 

 2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
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สาระท่ีปรับปรุง 

กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ 3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถ่ินภิวัตน์ 
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน        
3(3-0-6) 
 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4) 3541001  การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) - 
3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน         

3(3-0-6) 
- 

2501002   เศรษฐกิจพอเพียง     2(2-0-4) 3591002  เศรษฐกิจพอเพียง           3(3-0-6) - 
2521001   ท้องถ่ินศึกษา    2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง

หลักสูตร 
2551001   การปกครองส่วนท้องถ่ินไทย 2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

4121001  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน 3 (2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
3 (2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 
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สาระท่ีปรับปรุง 

4121003  การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 
3 (2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4121004  คอมพิวเตอร์และสื่อประสม  3 (2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

 1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนา 3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4001003  การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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สาระท่ีปรับปรุง 

 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ          
3(3-0-6) 

 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ส าหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอ
ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณ
และจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 



~ 88 ~ 
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

 5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                            
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4001002  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4001003  การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                     
2 (2-0-4) 

 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4001004  พชืพรรณเพื่อชีวิต               2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1161001 กฬีาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1161003  การลลีาศเพื่อสุขภาพ          2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1161004  กฬีาศึกษา 2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน         
3(3-0-6) 

 

เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 5501002  เทคโนโลยีท้องถ่ิน   3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

   วิชาชีพครู                                                                            

1001101  ความเป็นครู 3(3-0-6) 1012101 การศึกษาและความเป็นครู   3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1051105  จิตวิทยาส าหรับครู  3(3-0-6) 1052001 จิตวิทยาส าหรับครู3(3-0-6)   - 

1002201  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1002301  ภาษาไทยส าหรับครู   3(2-2-5) 1001001 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3)    - 

1002401  คอมพิวเตอร์ส าหรับครู  3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1022201  การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร                                     
3(2-2-5) 
 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     
3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 3(2-2-5) 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  3(2-2-5) 

- 

1022101  การจัดการเรียนรู้          3(2-2-5) 1022002 การจัดการเรียนรู้   3(2-2-5)    - 

1043101  การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      
3(2-2-5)   

- 

1063102  การบริหารจัดการในสถานศึกษา  3(2-2-5) 1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา      
3(3-0-6) 

- 

1043301  การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 1043001 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)   - 

 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)    เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู       
2(2-0-4) 
 

เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 



~ 91 ~ 
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

 1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ       
2(2-0-4) 
 

เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  2(1-2-3) 

เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ  2(1-2-3)   เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1012405  กฎหมายการศึกษาไทย  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1004205  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1011301  สังคมวิทยาการศึกษา  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1012101  การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย  2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1012102  กจิกรรมยามว่างเพื่อการศึกษา        2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1012201  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน        2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013302  นโยบายและการวางแผนการศึกษา  2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013202  การจัดโรงเรียนชุมชน  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013203  การศึกษาเปรียบเทียบ  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013204  กจิกรรมการศึกษาเพ่ือท้องถ่ิน        2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013205  เศรษฐศาสตร์การศึกษา  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013206  การเมืองกับการศึกษา   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013207  การศึกษากับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013208  การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1013401  การศึกษาทางเลือก 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1024701  การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา       2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1024702  สัมมนาปัญหาการศึกษา  3 (2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1021203  หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023103  การสอนซ่อมเสริม  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1022601 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023202  กิจกรรมร่วมหลักสูตร  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023301  การสร้างสื่อและแบบเรียน  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023204  การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023102  ทักษะและเทคนิคการสอน  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023104  หลักการนิเทศการสอน 2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023105   รูปแบบการเรียนการสอน         2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023302  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาไทย 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023303  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1023304  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023305  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023306  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนคอมพิวเตอร์ 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023307  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนสังคมศึกษา 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023308  สื่อและกิจกรรมส าหรับการฝึกอบรม  2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023401  ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์         2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023501  นวัตกรรมในชั้นเรียน 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023001  พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา      3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023002  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย     3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023003  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023004  พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023005  พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1023006  พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา   3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023007  พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023008  พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป                    
3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023009  พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023010  พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์         3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023011  พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา      3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023012  พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์     3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023013  พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา   3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023014  พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ        3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

 1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน  2(1-2-3)   เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

 1033203 นวัตกรรมการศึกษา  2(1-2-3)   เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  11(0-2-1) ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1033202 เทคโนโลยีส าหรับครู  2  1(0-2-1) เปลี่ยนรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชารายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1031201  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา       2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1032202  การสร้างสื่อการเรียนการสอน        2 (1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1033203  นวัตกรรมการศึกษา 3 (2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1034204  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล       2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1042201  การสร้างแบบทดสอบ 2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1043102  การประเมินทางการศึกษา         2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1043103  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ                           
2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1043203  การวัดจริยธรรม 2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1044202  การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด  3 (2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1043302  สถิติและการวิจัยส าหรับครู  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1044303  วิทยาการวิจัย   3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1044304  สถิติเพ่ือการวิจัย  3(3-0-6)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1044305  การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1044306    การวิจัยในชั้นเรียน  3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1044307    การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน  3(3-0-6) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1051101  จิตวิทยาท่ัวไป 2(2-0-4) 1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม 2(1-2-3)   ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1051102  การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย   
2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1051103  จิตวิทยาวัยเด็ก  2(2-0-4) 1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น      
2(2-0-4)   

ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1051104  จิตวิทยาพัฒนาการ  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1052203  การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้  2(1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1051301  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1051604  การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน    2 (1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1051703  การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวใน
สถานศึกษา         2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1051704  บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะ
แนว  2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1052106  จิตวิทยาแรงจูงใจ  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1052107  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว   2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1052201  จิตวิทยาเด็กและการให้บริการ       2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1052801 มนุษยสัมพันธส์ าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1052503  สุขภาพจิตในโรงเรียน   2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1052602  การทดสอบทางสติปัญญากับการแนะแนว 
2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1052701  การวางแผนชีวิตและอาชีพ  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1052702  การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงาน
กิจการนักเรียนนักศึกษา  2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053302  ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม   
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053303  มนุษยสมัพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานการศึกษา 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053401  การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน        2 (1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053402  จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ                                                   
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053501  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น      2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053502  จิตวิทยาการแนะแนว                2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053504  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์       2 (1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1053505  เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวัยรุ่น  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053506  จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053601  การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว 
2 (2-1-3) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053603  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053604  กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1053702  การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาชีวิต   
2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1054202  การให้การศึกษาแก่พ่อแม่   2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1061101  หลักการบริหารการศึกษา  3 (3-0-6)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1061103  พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา           2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1064104  สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1063107  ธุรกิจการศึกษา  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1063108  การอาชีวศึกษา 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1063105  การบริหารงานบุคคล   2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1064106  การบริหารงานธุรการ  การเงินและพัสดุ 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1071001  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 3 (3-0-6) 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1073002  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   3 (3-0-6)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1073003  การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย    2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1083601  การศึกษาแบบเรียนรวม  3 (3-0-6) 1083002 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  
2(2-0-4)   

 

1162004  พลศึกษาและนันทนาการส าหรับครู  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1073501  จิตวิทยาการสอนดนตรี  3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023601  หลักการและวิธีการสอนดนตรี          3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

1023602  การสอนเคร่ืองลมไม ้  3(3-0-6)  ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

 1044001 การวิจัยในชั้นเรียน  2(1-2-3)   ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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 1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
2(1-2-3) 

ปรับรายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1005501 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                            
2(1-2-3) 

1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  
1(90)    

 
ปรับหน่วยกิต 

1005502  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2  
2(1-2-3) 

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
1(90)   

ปรับหน่วยกิต 

1005503  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
5(4-5-0) 

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
6(450)    

ปรับหน่วยกิต 

1005504  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
5(4-5-0) 

1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
6(450)    

ปรับหน่วยกิต 

   วิชาเอก 

1181101 ดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์  
Introduction to Digital Electronics  3(2-2-5) 
    ศึกษาวงจรดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์ รหัสแบบเลขฐานต่าง 
ๆ พืชคณิตแบบบูลีนและการออกแบบวงจร ดิจิตอล
อิเล็คทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
 

1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
Mathematics for Computer Teacher        
3(3-0-6) 
     ศึกษาวงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ตัวเลข เลขฐานต่างๆ การบวก ลบ คูณ หาร การ
เปล่ียนแปลงฐานเลข รหัสต่าง ๆ ลอจิกเกทชนิด
ต่างๆ หลักการพีชคณิตบูลีนและการออกแบบ
วงจร เพื่อการประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา และ
การเรียน การสอน 

เปล่ียนช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
ปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชารวมกัน   
และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน
และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1181102 ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 1  
Computer Operating Systems 1 3(3-0-6) 
    ความหมายและวิวัฒนาการของระบบ ปฏิบัติการ 
บทบาท หน้าที่ของระบบ ปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์ กระบวนการและการประสานงานของ
กระบวนการการจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล
กลาง การบริหารและการจัดการหน่วยความจ า การจัดคิว
งานและการจัดสรรทรัพยากรการจัดการข้อมูลและการ
แสดงผลระบบแฟูม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม 

1181102  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
Computer Operating Systems 3(2-2-5) 
   ความหมายและวิวัฒนาการของระบบ ปฏิบัติการ 
บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการและการ
ประสานงานของกระบวนการการจ่ายงาน การ
จัดสรรหน่วยประมวลผลกลาง การบริหารและการ
จัดการหน่วยความจ า การจัดคิวงานและการจัดสรร
ทรัพยากรการจัดการข้อมูลและกาแสดงผลระบบ
แฟูม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม 

ปรับเปล่ียนช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบาย
รายวิชาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 
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1181103  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม  
Computer Systems and Architecture  
3(2-2-5) 
     ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ าและการจัด
หน่วยความจ า วงจรและตรรกะ ระบบสัญญาณส่ัง
การและวงจรควบคุม สถาปัตยกรรมแบบ RISC และ 
CISC ระบบมัลติโพรเซสเซอร์ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 

1181103  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม   
Computer Technology and 
Architecture  3(2-2-5)     
     หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
โครงสร้างและองค์ประกอบในการท างานของ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่วงจร ตรรกะ ระบบบัส 
สัญญาณส่ังการและวงจรควบคุม หลักการ
ท างานของไมโครโพรเซสเซอร์ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1181106 ไมโครโปรเซสเซอร์  
Microprocessor  3(2-2-5) 

พัฒนาการของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้าง
ระบบ หน่วยความจ า และการถอดรหัสเข้าออกการ
จัดองค์กรของหน่วยความจ า การเช่ือมต่อ อินพุตและ
เอาต์พุต การแปลรหัสข้อมูลฐานสอง รหัสตัวอักขระ 
รหัสค าส่ัง รีจิตสเตอร์ของซีพียู หน่วยค านวณ
และตรรก หน่วยควบคุม แฟล็กสถานะ การเอ็กซีคิว
ค าส่ัง การโปรแกรม การอินเทอร์รัพต์ ระบบ DMA 
ฯลฯ ปฏิบัติพื้นฐานการโปรแกรมภาษาที่เกี่ยวข้อง
การอ้างแอดเดรสของหน่วยความจ าแบบต่างๆ และ
ชุดค าส่ังของซีพียู 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

 

1181201  หลักการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ Principles of Computer 
Language Programming  3(2-2-5) 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบและหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบ
ขั้นตอนวิธ ีการเขียนผังงาน และการพัฒนาโปรแกรม 
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

1181201  การสอนเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
Teaching of Computer Language 
Programming  3(2-2-5) 
     ศึกษาลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และวิธีการสอน 

ปรับเปล่ียนช่ือวิชา และใช้
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้
เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีปัจจุบัน 

1181501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา  
Software Package for Education 3(2-2-5) 
     พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์ และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริการ
จัดการ เช่น ตัดเกรด จัดท าฐานข้อมูล ครู เป็นต้น 

1181501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา  
Software Package for Education 3(2-2-
5) 
    พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์ และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการ
บริการจัดการ เช่น ตัดเกรด จัดท าฐานข้อมูล ครู 
เป็นต้น 
 

- 
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1181509 การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  
Using Computer in School   3(2-2-5) 
    การศึกษาวิเคราะห์และจัดระบบ การใช้
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้เหมาะสม ทั้งด้านการ
บริหารการบริการและการเรียนการสอน ศึกษาการ
จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
ศึกษาการท าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาด้านตา่ง ๆ 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1182104 ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 2  
Operating System   3(3-0-6) 
    หน้าที่และการด า เนินงานของระบบ ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจ า หนว่ย
ประมวลผลกลาง การจัดแฟูมข้อมูล หน่วยรับและ
แสดงผล ข้อมูลของผู้ใช้คนเดียว งานเดียวใช้หลาย
คน และหลายงานพร้อมกัน มัลติโปรเซสเซอร์ 
ระบบแบบกระจาย การปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัย รวมทั้งการส่ือสารระหว่างขบวนการ 
(Inter Process Communication : IPC) 
 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

 1182201  การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพื่อ
การศึกษา   
Visual Basic Programming for 
Education 3(2-2-5)                            
     พื้นฐานของการการเขียนโปรแกรมวิชวล
เบสิก ส่วนประกอบคุณสมบัติการท างานกับโค้ด
และฟอร์ม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การใช้
เครื่องมือในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมเม่ือเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ การ
เขียนโปรแกรมที่ ติดต่อกับฐานข้อมูลศึกษา
ตัวอย่างและฝึกเขียนโปรแกรมประยุกต์ทาง
การศึกษา 

เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสูตร 

 1182202  การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อ
การศึกษา   
Java programming  for Education 
3(2-2-5)                         
    โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียน
โปรแกรมภาษจาวา ค าส่ังภาษาจา ชนิดข้อมูล
พื้นฐานและตัวแปร การก าหนดประโยคการ
ประมวลผล ค าส่ังควบคุมพื้นฐาน การก าหนด
คลาสและการสร้างวัตถุ การใช้ GUI (Graphical 

เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสูตร 
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User Interface) การโปรแกรมแบบมัลติเทรด 
การจัดการเกี่ยวกับแฟูมข้อมูลศึกษาตัวอย่างและ
ฝึกเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 

1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล  
Principles of Pascal Programming 3(2-2-5) 
    หลักการเบื้องต้น โครงสร้าง และค าส่ังต่าง ๆ 
ของภาษาปาสคาล การนิยามชนิดข้อมูล เรคคอร์ด 
พอยเตอร์ การเรียกใช้อาร์เรย์ ฟังก์ชันและโพรซี
เยอร์ การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ รีเคอร์ชีพการ
บันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟูมข้อมูล การเขียน
โปรแกรมเพิ่ม เรียงล าดับ ค้นหา ลบ และแก้ไข
ข้อมูลในแฟูม การออกแบบรายงานและกราฟิก
อย่างง่าย 

1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล  
Principles of Pascal Programming  
3(2-2-5) 
   หลักการเบื้องต้น โครงสร้าง และค าส่ังต่าง ๆ 
ของภาษาปาสคาล การนิยามชนิดข้อมูล เรคค
อร์ด พอยเตอร์ การเรียกใช้อาร์เรย์ ฟังก์ชันและ
โพรซีเยอร์ การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ รีเคอร์ชีพ
การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟูมข้อมูล การ
เขียนโปรแกรมเพิ่ม เรียงล าดับ ค้นหา ลบ และ
แก้ไขข้อมูลในแฟูม การออกแบบรายงานและ
กราฟิกอย่างง่าย 

- 

1182204  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  
Data Structure and Alqorithms  3(3-0-6) 
     ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล 
แบบ  คิว  สแตก  ลิงคี้ลิสตี้ อาร์เรย์ เรคคอร์ด พอยน์
เตอร์ ต้นไม้ กราฟ การเวียนเกิด เทคนิคและขั้นตอน
วิธีของการจัดเรียงล าดับของข้อมูล การค้นหาข้อมูล
แบบต่าง ๆ 

1182204  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
 Data Structure and Algorithms3(3-0-6)     
    ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
แบบต่างๆ ท้ังที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น 
ข้อมูลประเภทแถวล าดับสตริง สแตก คิว ลิงค์
ลิสต์เช่ือมโยง ทรี และฟังก์ชันเรียกตัวเอง การน า
โครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ
เทคนิคการเรียงล าดับ ค้นหาข้อมูล การออกแบบ
และการวิเคราะห์อัลกอริทึม  และการวัด
ประสิทธิภาพในการท างานกับโครงสร้างข้อมูล
ชนิดต่างๆ  

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1182206  หลักการโปรแกรมภาษาซี    
Principles of C Programming 3(2-2-5) 
     หลักการเบื้องต้นของภาษาซี ค าส่ังรับข้อมูล 
ค าส่ังค านวณ ค าส่ังแสดงผล ค าส่ังควบคุม 
โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน ตัวแปรแบบต่าง ๆ 
การสร้างและการใช้แฟูมข้อมูลแบบต่าง ๆ 
ตัวอย่างและการฝึกเขียนโปรแกรม 

เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสูตร 

1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ  
System Programming 3(2-2-5) 
    ศึกษาด้านฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมระบบ 
ชุดค าส่ังโครงสร้าง หน่วยน าข้อมูลเข้า – ออกและ
อินเตอร์รัพท์ การจัดต าแหน่งข้อมูล ไมโคร
โปรแกรมมิง การจัดหน่วยความจ า การเขียน
โปรแกรมภาษาเพื่อควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบ
ต่าง ๆ 

1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ  
System Programming 3(2-2-5) 
    ศึกษาด้านฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม
ระบบ ชุดค าส่ังโครงสร้าง หน่วยน าข้อมูลเข้า – 
ออกและอินเตอร์รัพท์ การจัดต าแหน่งข้อมูล ไม
โครโปรแกรมมิง การจัดหนว่ยความจ า การ
เขียนโปรแกรมภาษาเพื่อควบคุมอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์แบบต่าง ๆ 
 

- 
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1182301  ฐานข้อมูลและการจัดการ  
Database System  3(2-2-5) 
     ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐาน ฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรม ประเภทของฐานข้อมูล การออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล การฟื้นสภาพ การควบคุมล าดับการ
เรียกใช้ การจัดการความปลอดภัยและความคงสภาพ
ที่ถูกต้องของข้อมูล แนวโน้มระบบฐานข้อมูลใน
อนาคต เช่น ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายฐานข้อมูล 
Client / server ฐานข้อมูลแบบออปเจ็กแลภาษา
ฐานข้อมูล SQL ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล(DDL) 
ภาษาส าหรับเรียกใช้ข้อมูล (DML) ภาษาส าหรับ
ควบคุมข้อมูล (DCL) 

1182301  ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและ
การจัดการ 
Educational Database Management 
System  3(2-2-5)   
      ศึกษาข้อมูลทางการศึกษาในสถานศกึษา 
ทฤษฎีพื้นฐานของฐานข้อมูล  การออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล การท านอร์มัลไลเซชันการใช้
ภาษาเอสคิวแอล การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
ของสถานศึกษา   

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1182303 แฟ้มข้อมูลและการประมวลผล  
Data File and Processing 3(2-2-5) 
     ความหมาย ข้อมูลการจัดการข้อมูล หลักการ
ประมวลผลข้อมูล แฟูมข้อมูลและการจัดการ
แฟูมข้อมูล การเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลที่จัดในระบบ
แฟูม 
 
 
 
 

  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 
 

1182304  ระบบการส่ือสารข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
Data Communication System and 
Computer Network for Education  3(2-2-5) 
     ทฤษฎีพื้นฐานของการส่ือสารข้อมูล ประเภท 
และส่วนประกอบส าคัญในการส่ือสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระเบียบและวิธีการใน
เครือข่ายข้อมูลและการควบคุมสายส่ือสาร พาหะใน
การส่ือสาร การออกแบบข่ายงานส่ือสาร การ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษา 
และเทคโนโลยีการส่ือสารและระบบเครือข่ายใน
อนาคต 

1182304ระบบการส่ือสารข้อมูล และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
Data Communication System and 
Computer Network for Education  
3(2-2-5) 
     หลักการส่ือสารข้อมูลและมาตรฐานระบบ
เปิด ส่ือในการส่งข้อมูล เทคนิคการส่งข้อมูล การ
ควบคุมในระดับเช่ือมโยงข้อมูลเทคโนโลยีของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล 
หลักการเบื้องต้นการเช่ือมต่อเครือข่าย อุปกรณ์
ในระบบเครือข่าย การแนะน าการให้บริการของ
ระบบเครือข่ายต่าง ๆ โปรโตคอลการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษา และ
เทคโนโลยีการส่ือสารและระบบเครือข่ายใน
อนาคต 

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1182305  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
Information and Communication 
Technology  3(2-2-5) 
     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล
และคอมพิวเตอร์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1182305  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารการศึกษา       
Information and Educational 
Communication Technology3(2-2-5) 
     การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
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ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล
ฐานข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล
อินเทอร์เน็ต การส่ือสารข้อมูลบนระบบเครื่องข่าย 
การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูป และ
การสืบค้นข้อมูลจากระบบ เครือข่ายและจากระบบ
ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น internet, LAN, 
CD-ROM, e-mail, FTP ฯลฯ เช่น Word, 
PowerPoint, Excel ฯลฯ 

การศึกษา กลยุทธ์และระบบการท างานทาง
การศึกษา องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลฐานข้อมูล 
การจัดการและการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ต  
การส่ือสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย การใช้
โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูป ตลอดจน
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มารยาททางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี 

ปัจจุบัน 

1182401  คอมพิวเตอร์กราฟิก  
Computer Graphics  3(2-2-5) 
        แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ลักษณะ
งานกราฟิก แบบราสเตอร์และเวคเตอร์ ความ
ละเอียดของรูปภาพ อุปกรณ์ ฯลฯ หลักการใช้สี เช่น 
RGB, HSB, HSL,YMCK ฯลฯ การแก้ไขเปล่ียนแปลง
ภาพและไฟล์ การบีบอัดไฟล์ รูปแบบของไฟล์กราฟิก 
รูปอิสระทางเรขาคณิตและภาพ 2 มิติ รวมทั้งการ
สร้างภาพเคล่ือนไหว 

1182401  คอมพิวเตอร์กราฟิกและ
ภาพเคล่ือนไหวเพื่อการศึกษา   
Computer Graphics and Animation for 
Education  3(2-2-5)   
    ศึกษาและพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
ภาพเคล่ือนไหว และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
Computer Graphics Vector Graphics และ 
Bitmap Graphics วีดทีัศน์ เสียง ตัวอักษรและ
ฟอนต์ การวางรูปแบบข้อความ พื้นฐานการ
ออกแบบ XML กับ Multimedia ระบบ
เครือข่าย Multimedia และประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน 

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
เพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1182404  การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์  
Computerized Photography Improvement  
3(2-2-5) 
        ความส าคัญ คุณค่าของการตกแต่งภาพที่มีต่อ
การศึกษาและโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิธีการน าภาพ
เข้าสู่ระบบดิจิตอลด้วยเครื่องมือประกอบต่าง ๆ 
โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ ระบบการท างาน 
น าความรู้เรื่องทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่ง
ภาพ การเตรียมภาพเพื่อใช้งานในระบบงานพิมพ์
แบบออฟเซต หรือระบบดิจิตอลในลักษณะอื่น ๆ 
ต่อไป 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1182503 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงาน
ห้องสมุดในสถานศึกษา  Application for 
Libraries School  3(2-2-5) 
        งานห้องสมุด ดัชนีรายช่ือหนังสือ ดัชนีผู้แต่ง 
ดัชนีหัวเรื่องการจัดหมวดหนังสือ การยืม การส่ง
หนังสือ และระบบงานห้องสมุดต่าง ๆ ฝึกเขียน
โปรแกรมและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกับงาน
ห้องสมุด 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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1182601  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  
Development of Computer - Assisted 
Instruction  3(2-2-5) 
        วิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากัดของระบบนิพนธ์
บทเรียน (Authoring Systems) ต่างๆ สภาพและ
สาเหตุของปัญหาในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บุคลากรในการผลิต วิจัยและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ด้วย
โปรแกรมภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ฯลฯ 

1182601  การออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
Design and Development of Computer 
- Assisted Instruction  3(2-2-5) 
     ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ ข้ันตอนการ
ออกแบบทเรียน วิเคราะห์เนื้อหาและการ
ออกแบบกรอบการสอน ทดลองสร้างและใช้
บทเรียน พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรมภาพ เสียง และ
ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ รวมทั้งประสิทธิภาพของ
บทเรียน 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1182605  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน Designing of Computer – Assisted 
Instruction  3(2-2-5) 
        ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ใช้ระบบนิพนธ์
บทเรียน(Authoring Systems) ทดลองสร้างและใช้
บทเรียนรวมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน  
 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1182614  อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
Internet for Education  3(2-2-5) 
        ความเป็นมา และแนวคิดของการส่ือสารใน
ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตกับสังคมฐานความรู้
(Knowledge-based Society) อิเล็คทรอนิกส์ (E-
education) การเข้าสู่ระบบ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ของระบบอินเทอร์เน็ต การสร้างและการน าข้อมูลเข้า
สู่ระบบอินเทอร์เน็ต 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1182615 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
  English for Computer Teacher 3(3-0-6) 
     ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การใช้คอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการส่ือสารข้อมูล 
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย การเขียน
โปรแกรม แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคต
และการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

1182615 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
คอมพิวเตอร์  
English for Computer Teacher 3(3-0-6) 
      ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การใช้
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการส่ือสาร
ข้อมูล อินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย 
การเขียนโปรแกรม แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์
ในอนาคตและการประกอบวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ 

- 
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1183105  การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์  
Troubleshooting and Maintaining 
Microcomputer  3(2-2-5) 
        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ซ่อมบ ารุง 
ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ตลอดจนสามารถปรับแต่ง
สภาพแวดล้อมระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ 

1183105  การซ่อมประกอบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
Troubleshooting and Maintaining 
Microcomputer for Computer Teacher  
3(2-2-5) 
        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ซ่อม
บ ารุง ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์ 
หลักการซ่อมเบื้องต้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ ตลอดจนสามารถปรับแต่ง
สภาพแวดล้อมระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน การสอน 
และใช้งานของสถานศึกษา 
 

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
เพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1183202  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา  
Programming Language in Education   
3(2-2-5) 
        หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมทางการศึกษา 

1183202  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 
Programming Language in Education   
3(2-2-5) 
        หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาในการเรียน การ
สอน  
 
 

เพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1183207 การสร้างตัวแปรภาษา  
Compiler Construction  3(2-2-5) 
        วิธีการวิเคราะห์ ภาษาที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม การสร้างออบเจ๊กต์โค้ดที่มีประสิทธิภาพ
การท างานของคอมไพเลอร์ และตัวอย่างการสร้าง
คอมไพเลอร์ขนาดเล็ก 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ  
Information System Analysis and Design  
3(2-2-5) 
      กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาถึง
กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบ 
ระบบงาน การพัฒนาระบบงาน การทดสอบและ
แก้ไข การติดตั้งและสนับสนุนระบบงาน การ
ประเมินระบบงาน 

1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา  
Information System Analysis and 
Design for Education  3(2-2-5) 
      กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ศึกษาถึงกระบวนการและเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ ระบบงาน 
การพัฒนาระบบงาน การทดสอบและแก้ไข การ
ติดตั้งและสนับสนุนระบบงาน การประเมิน
ระบบงาน 

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
เพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 
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1183306  การบริหารและการจัดการระบบ
เครือข่าย  
Administration and Management of 
Network System  3(2-2-5) 
        การท างานของโปรโตคอลส าหรับการบริหาร
เครือข่าย วิธีการเลือก การติดตั้งและการควบคุม
อุปกรณ์เครือข่าย หลักการท างานของโปรแกรม
ส าหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย หน้าที่และ
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่าย  การ
รักษาความปลอดภัยและวินัยในการปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่าย 

1183306  การบริหารและการจัดการระบบ
เครือข่าย        
Administration and Management of 
Network System  3(2-2-5) 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เครือข่าย การส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
เทอร์มินอล ช้ันของโปรโตคอลมาตรฐาน OSI 
รูปแบบต่าง ๆ ของเครือข่าย วิธีการเลือก การ
ติดตั้งและการควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย หลักการ
ท างานของโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย
และวินัยในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย 

ปรับเปล่ียนค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1183402  ศิลปดิจิตอล  
Digital Art  3(2-2-5) 
         ศึกษาการสร้างงานศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ 
การถ่ายภาพดิจิตอลและการตกแต่งด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป การจัดการเสียงด้วยคอมพิวเตอร์และการ
น าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

 

1183403  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  
Computer – Aided Design  3(2-2-5) 
        หลักการทางด้านหลักการออกแบบ เช่น 
องค์ประกอบของการออกแบบ ทฤษฎีสี ฯลฯ วิธีใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนกราฟ รูป
เรขาคณิตและเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเส้น 
ภาพการ์ตูน งานเขียนแบบ ฯลฯ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1183405  ภาพสามมิติและภาพเคล่ือนไหว  
Three-Dimensional Image and Animation 
3(2-2-5) 
        หลักการ วิธีการสร้างภาพสามมิติและ
ภาพเคล่ือนไหว กรรมวิธีและขั้นตอนการสร้าง เช่น 
การท าโมเดลล่ิงและการสร้างเท็กซ์เจอร์ และฝึกฝน
การใช้โปรแกรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น 
3DMaxStudio, Maya ฯลฯ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1183406 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
Multimedia Application for Education3(2-
2-5) 
        แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้ส่ือประเภทมัลติมีเดีย
การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การท า
ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ การน าอุปกรณ์หรือ

1183406  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Multimedia Technology for Education  
3(2-2-5) 
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย 
ความหมาย หลักการและทฤษฎีการส่ือสารและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย การประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลภาพและเสียง 

ปรับเปล่ียนค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 
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เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบกัน หรือ
การแลกเปล่ียนข่าวสารและการน าเสนอข้อมูล 
ฐานข้อมูลของมัลติมีเดีย และศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ทั่วไปของงานด้านมัลติมีเดีย 

และการน าเสนอส่ือประสามทั้งบนระบบเครือข่าย
และระบบคอมพิวเตอร์อิสระ หรือการแลกเปล่ียน
ข่าวสารและการน าเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของ
มัลติมีเดีย การใช้มัลติมีเดียเพื่อรองรับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

1183502 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
ทางการศึกษา Application Program for 
Statistics and Education Research  3(2-2-5) 
        การค านวณและการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการค านวณค่าร้อยละ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับเฉล่ีย ค่าสัดส่วน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความ
เช่ือม่ันและเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบ
นอนพาราเมตริก เช่น ไคสแควร์ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

1183502  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ
วิจัยทางการศึกษา Application Program 
for Statistics and Education Research  
3(2-2-5) 
        การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิจัยเพื่อการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย
เกี่ยวกับค่าเฉล่ีย ค่าสัดส่วน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความ
เช่ือม่ัน และเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง 

ปรับเปล่ียนค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1183505  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียน
บุคคล และการจ่ายเงินเดือนในสถานศึกษา 
Application for Personal Record and 
Payroll in School  3(2-2-5) 
     ข้อมูลพื้นฐานทางด้านทะเบียนบุคคล และการ
จ่ายเงินเดือน เช่น ประวัติบุคคล การบันทึกเวลาเข้า 
– ออก การค านวณค่าล่วงเวลา การจัดท าเงินเดือน 
และการออกแบบรายงานผลทางด้านนี้ ฝึกเขียน
โปรแกรมและน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับ
งานด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือนใน
สถานศึกษาได ้

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1183506 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและ
วัดผลในสถานศึกษา 
Application for School Registration and 
Records  3(2-2-5) 
    เกี่ยวกับการจัดตารางสอน ตารางสอบ การ
วางแผนการเปิดวิชา การลงทะเบียนวิชาเรียนการ
ตรวจข้อสอบ การวัดและการประเมินผล การแจ้งผล
การเรียน และการฝึกเขียนโปรแกรมตลอดจนการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1183507 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารใน
สถานศึกษา 
Application for School Administration   
3(2-2-5) 
    การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร

1183507 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารใน
สถานศึกษา 
Application Program for School 
Administration   
3(2-2-5) 

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
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สาระท่ีปรับปรุง 

สถานศึกษา เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
บุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ ระบบควบคุม
งบประมาณ 

    การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา 
ระบบบุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ 
ระบบควบคุมงบประมาณ และการจัดท า
เอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบัน 

1183508  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการใน
สถานศึกษา Application for School General 
Affairs 3(2-2-5) 
        การท างานในส านักงานเกี่ยวกับโครงสร้างการ
เก็บเอกสารเครื่องมือ เพื่อจัดให้เข้าระบบงาน 
คอมพิวเตอร์ และการจัดท าเอกสารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1183602  การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์  
E-learning  3(2-2-5) 
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเลิร์นนิง (e-learning) 
เช่น ประวัติของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ความหมาย
และประโยชน์ของอีเลิร์นนิง รากฐานของอีเลิร์นนิง 
การจัดการความรู ้(Knowledgemanagement) 
ระบบบริหารจัดการรายวิชา (LMS) การออกแบบการ
สอนส าหรับอีเลิร์นนิงการออกแบบเวป การเลือก
เครื่องมือ 
 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1183603  การพัฒนาเวปเพื่อการเรียนการสอน  
Web Development for Teaching 3(2-2-5) 
        ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวิลค์ไวค์
เวป (World Wide Web: WWW) การเขียนเนื้อหา
บนเวป การออกแบบเวปไซต์ ขั้นตอนการสร้างเวป
ไซต์ เครื่องมือที่ต้องใช้ โดเมนเนม (domain name)
การประชาสัมพันธ์เวปไซต์ การเลือก ISP และการ
ฝากเวปไซต์ เป็นต้น 

1183603 การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการ
สอน  
Web Development for Learning 3(2-2-
5) 
        ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) การ
เขียนเนื้อหาบนเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ 
ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือที่ต้องใช้ 
โดเมนเนม (domain name) การประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ การเลือก ISP การฝากเว็บไซต์ และ
ประยุกต์การพัฒนาเว็บ เพื่อจัดการเรียนการ
สอน เป็นต้น 

ย้ายไปเป็นรายวิชาเอก
เลือก โดยปรับเปล่ียน
ช่ือให้ถูกต้อง และ
เพิม่เติมค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1183607  การออกแบบเวปไซต์  
Web Design  3(2-2-5) 
        หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
หน้าจอ เช่น การใช้ตัวอกัษร (Type Graphy) 
หลักการจัดภาพ หลักการใช้สี สัดส่วน น้ าหนัก 
องค์ประกอบของภาพ การออกแบบ User 
Interfaceฯลฯ เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบเวปเพจ

1183607  การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียน
การสอน 
Web Design for Learning  3(2-2-5) 
        ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
เวิลด์ไวด์เว็บ และโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบหนา้จอ เช่น การใช้ตัวอกัษร 

ย้ายไปเป็นรายวิชาเอก
บังคับ โดยปรับเปล่ียน
ช่ือ และค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  
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สาระท่ีปรับปรุง 

รูปแบบต่าง ๆ และใช้เครื่องมือในการสร้างเวปไซด์ 
เช่น Dreamweaver , Firework, Photoshop , 
Flash ฯลฯ 

(Type Graphy) หลักการจัดภาพ หลักการใช้สี 
สัดส่วน น้ าหนัก และองค์ประกอบของภาพ  การ
โอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

1184604  ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยส่ือ
อิเล็คทรอนิกส์ Learning Management System 
for Electronic Media  3(2-2-5) 
        ทฤษฎีการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
การจัดการด้านหลักสูตรการติดตามการประเมินผล
การเรียนการสอน ศึกษาการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Learning) และการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning) บนระบบเครือข่าย ฝึก
ปฏิบัติออกแบบและสร้างบทเรียนหลักสูตรออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม เช่น Moodle, Blackboard, Web 
CT, Chula Online และอื่น ๆ 

1184604  ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  Learning Management 
System for Electronic Media  3(2-2-5) 
        ทฤษฎีการออกแบบระบบการเรียนการ
สอน การจัดการด้านหลักสูตรการติดตามการ
ประเมินผลการเรียนการสอน ศึกษาการเรียนรู้
อย่างมีปฏิสัมพันธ์  (Interactive Learning) 
และการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative  
Learning) บนระบบเครือข่ายฝึกปฏิบัติออกแบบ
และสร้างบทเรียนหลักสูตรออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม เช่น Moodle, Blackboard,  Web 
CT, Chula Online และอื่นๆ 

ปรับเปล่ียนช่ือรายวิชา
ให้ถูกต้องเหมาะสม 

1183610  การเขียนโปรแกรมบนเวปเพื่อการ
ศึกษา  
Computer Programming on Web for 
Education  3(2-2-5) 
        หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
ลักษณะค าส่ังการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ส าหรับอินเทอร์เน็ต เช่น HTML, JAVA, PHP, ASP 
เพื่อสร้าง Webboard, chat, counter กระดานซื้อ
ขายสินค้า และองค์ประกอบอื่น ๆ ของเวปเพจ 

1183610  การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อ
การศึกษา        
Computer Programming on Web for 
Education  3(2-2-5) 
        หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และลักษณะค าส่ังการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต เช่น 
HTML, JAVA, PHP, ASP เพื่อสร้าง Web 
board, chat, counter และองค์ประกอบอื่น ๆ 
ของเว็บเพจ็เพื่อใช้ในการเรียน การสอน 

ปรับเปล่ียนช่ือให้ถูกต้อง 
และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1183612 เกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อ
การศึกษา  
Game and Simulation in Education 3(2-2-
5) 
        ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประเภทเกมและ
สถานการณ์จ าลองที่ใช้ในวงการศึกษา การศึกษาวจิัย
เกี่ยวกับเกมและสถานการณ์จ าลอง การสร้าง
โปรแกรม ตอลดจนการใช้และการประเมินผลเกม
และสถานการณ์จ าลองในการศึกษา 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184205 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
Object – Oriented Programming  3(2-2-5) 
        ศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ องค์ประกอบพื้นฐาน
ของวัตถุ คลาสและตัวอย่างกรรมวิธีโพลีมอร์ฟิซึ่ม 
การถ่ายทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

1184205  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิง
วัตถุ 
Teaching of Object-Oriented 
Programming Language  3(2-2-5) 
      ศึกษาลักษณะของภาษาเชิงวัตถุ การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถ ุและวิธีการสอน 

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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1184206  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  
Advanced Programming Language  3(2-2-
5) 
        หลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบลักษณะค าส่ัง
และการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงอื่นๆหลักการ
เขียน รูปแบบไวยกรณ์ ภาษาคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบและลักษณะค าส่ังการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง เพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับใช้งานด้านต่าง ๆ 

1184206 การสอนเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง   
Teaching of Advanced Programming 
Language  3(2-2-5) 
           ศึกษาลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง และวิธีการสอน  

ย้ายไปเป็นรายวิชาเอก
บังคับ โดยปรับเปล่ียน
ช่ือ และค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1184307 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา  
Programming Application in Management 
Information System for Education  3(2-2-
5) 
        ศึกษาข้อมูล ที่มาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
เพื่อให้ได้สารสนเทศ ลักษณะสารสนเทศที่เหมาะสม 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษา 

1184307  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา  
Management Information System for 
Education  3(2-2-5) 
        ความส าคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูล
และสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฐานข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศ
ใน องค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การ
ตัดสินใจ การพัฒนาระบบ สารสนเทศด้วย
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ การรกัษาความ
ปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ 

ย้ายไปเป็นรายวิชาเอก
บังคับ โดยปรับเปล่ียน
ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 
และค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1184407  ความจริงเสมือนส าหรับการศึกษา  
Virtual Reality in Education  3(2-2-5) 
        คอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างภาพสามมิติ การ
สร้างภาพแอนนิเมช่ัน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบส าหรับการสร้าง การใช้โปรแกรมความจริง
เสมือน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปความจริงเสมือนใน
การเรียนการสอน การฝึกอบรมและการประเมินผล
โปรแกรมความจริงเสมือน 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184407  โปรแกรมด้านภาพน่ิงและผลิตรายการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล  Program for Still 
Picture and Digital Television Production  
3(2-2-5) 
        หลักการและทฤษฎีการถ่ายภาพ และการผลิต
รายการโทรทัศน์เบื้องต้น เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์
ในการผลิตระบบดิจิตอล ฝึกทักษะการใช้กล้องถ่าย
ภาพนิ่ง และกล้องวิดีโอดิจิตอล การตกแต่งรูปภาพ 
การตัดต่อวิดีโอ การจัดเก็บข้อมูลด้วยส่ือดิจิตอล 
รวมทั้งการน าเสนอด้วย ส่ือดิจิตอลด้วยโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง เช่น Adobe Photoshop, Adobe 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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Premiere, Macromedia Director ฯลฯ 
1184408  การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิตอล  
Audio and Visual Digital System Processing 
3(2-2-5) 
        กระบวนการในการสร้าง การบันทึก การ
ปรับแต่ง การตัดต่อเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184409  โปรแกรมประยุกต์ด้านเส้นภาพและ
ภาพประกอบ  Programming Application in 
Graphics and Picture  3(2-2-5) 
        หลักการเขียนกราฟ รูปเรขาคณิตและ
โทโพโลยี รูปหลายเส้น แผนภูมิทางสถิติ ภาพการ์ตูน
ภาพเคล่ือนไหว การออกแบบโปรแกรมเขียนภาพ
อย่างง่าย และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านภาพ
และภาพประกอบ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184504  โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี
ในสถานศึกษา  
Application for Libraries school  3(2-2-5) 
        ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในด้าน
การเงินและบัญชีในสถานศึกษา 
 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184510  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานพัสดุและ
ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา Application for School 
Inventor Control 3(2-2-5) 
        ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์
ของสถานศึกษา 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184511  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอน
คณิตศาสตร์  Application Program for 
Sciences Teaching  3(2-2-5) 
        ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184512  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอน
วิทยาศาสตร์  Application Program for 
Mathematic Teaching  3(2-2-5) 
        ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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1184513  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ  
Application Program for English Teaching 
3(2-2-5) 
        ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184514  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนสังคม
ศึกษา  
Application Program for Social Study 
Teaching  3(2-2-5) 
        ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศึกษา 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184515  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนดนตรี  
Application Program for Music Teaching   
3(2-2-5) 
        ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี 
 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184606  ระบบส่ือการสอนอัจฉริยะ  
Intelligent Media System  3(2-2-5) 
        หลักการและทฤษฎีของ Artificial 
Intelligence, Expert System, Intelligent 
Tutoring System, Active Hypermedia รวมทั้ง
ทฤษฎีและหลักการของระบบส่ือการสอนอัจฉริยะอื่น 
ๆ ฝึกทักษะการประยุกต์การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา
ระบบส่ือการสอนอัจฉริยะการน าไปทดสอบการใช้
งานและการประเมินผลจากการใช้งานจริง 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184609  การสอนบนเวป  
Web-Based Instruction  3(2-2-5) 
        ความหมาย คุณลักษณะ ข้อดี และประเภท
ของการสอนบนเวป ความแตกต่างระหว่างการสอน
บนเวป (WBI) กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินการเรียนการสอน
บนเวป การออกแบบเวปการสอน การประเมินเวป 

1184609  การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย      
Web-Based Instruction  3(2-2-5) 
        การศึกษาระบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้
เครือข่ายสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพ ศึกษา
ระบบการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนา
ส่ือสารสนเทศในระบบเครือข่ายทางการศึกษา 

ปรับเปล่ียนช่ือ และ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1184611  ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยีการศึกษา Computer System 
and Applications for Educational 

1184611  ระบบคอมพิวเตอร์และการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา  
Computer System and Applications for 

เพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
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Technology  
3(2-2-5) 
        พัฒนาการ ส่วนประกอบและองค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์การ
บริหารและการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน การผลิตส่ือโดยใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การ
น าเสนอข้อมูล การผลิตแผ่นใส การผลิตรายการ
โทรทัศน์ การบันทึกและตัดต่อเสียง ฯลฯ 

Educational Technology 
3(2-2-5) 
        พัฒนาการ ส่วนประกอบและ
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์การบริหารและการ
จัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
การผลิตส่ือโดยใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การน าเสนอ
ข้อมูล การผลิตรายการโทรทัศน์ การบันทึกและ
ตัดต่อเสียง ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ส านักงานกระดานอิเล็กทรอนิกส์  

สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน     

1184613  การจ าลองและโมเดลทางการศึกษา  
Simulation and Model  3(2-2-5) 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจ าลอง การศึกษา
ตัวอย่างโปรแกรมการจ าลองปัญหาเทคนิคการ
วิเคราะห์พื้นฐาน การเลือกภาษา การทดลองปฏิบัติ 
การจ าลองปัญหา เทคนิคการจ าลองระบบข้อมูล
น าเข้า กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของ
แบบจ าลอง (Continuous Sub System in 
Discrete Event Models) 
 
 
 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 

1184617 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาพิเศษ  
Computer in Handicapped Education 3(2-
2-5) 
     การน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับการศึกษาพิเศษในด้านต่าง ๆ 
เช่น การสร้างบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การผลิตส่ือ
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ เกมและ
สถานการณ์จ าลอง การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและระบบมัลติมีเดีย การใช้ข้อมูลจาก 
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน เป็นต้น 

1184617 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษา  
Teaching Behavior Computer  
Education in Primary Education Level       
3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับ
ประถมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการ
เรียนรู้ วิธีการสอน ส่ือการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล การเตรียมการสอนและฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานที่จ าลอง  

ย้ายจากรายวิชาเอก
เลือกมาเป็นรายวิชา
บังคับ โดยปรับเปล่ียน
ช่ือ และค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1184618  พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์  
Computer Teaching Behavior  3(2-2-5) 
        ศึกษา วิธีสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
การก าหนด วัตถุประสงค์ บริบท การก าหนดจัดแบ่ง
เนื้อหา การออกแบบกจิกรรม การประเมินผลการ
สอน การส ารวจและสังเกตการสอนคอมพิวเตอร์ทั้ง
ในและนอกสถาบัน สังเคราะห์วิจารณ์และน ามา
ปรับปรุงประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมการสอนคอมพิวเตอร์
รวมทั้งการจ าลองและการบันทึกการสอน 

1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
มัธยมศึกษา   
Teaching Behavior Computer  
Education in Secondary Education Level   
3(2-2-5) 
        ศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับ
มัธยมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการ
เรียนรู้ วิธีการสอน ส่ือการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล การเตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการ

ปรับเปล่ียนค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

สาระท่ีปรับปรุง 

สอนในสถานที่จ าลอง 
1184619  การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
Seminar in Computer Education  3(2-2-5) 
        หลักการสัมมนา ความก้าวหน้า แนวคิดที่
แปลกใหม่ผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์จาก
เอกสาร วารสาร และงานวิจัยหรือการที่ปฏิบัติงาน
จริง 

1184619  การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
Seminar in Computer Education 3(2-2-
5) 
        ศึกษาและส ารวจถึงประเด็นพิเศษของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาใช้สนับสนุน
การเรียนการสอน หรือการจัดการทางการศึกษา
ให้ทันสมัย โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการ
และเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการ
เรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม หรือการบริหาร 
โดยมุ่งค้นคว้าเพื่อให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบ
แผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย ท่ีมีทิศทาง
เพื่อการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอ
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
กิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบนัและอนาคต   

ปรับเปล่ียนค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1184620 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
Special Topics in Computer  3(2-2-5) 
         ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเรื่อง เช่น ข้อสนเทศและ
ข้อมูลซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการค านวณ ระบบ
วิธีการ การประยุกต์ใช้งานฮาร์ดแวร์และระบบ
เครื่องเป็นต้น 

1184620 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
Special Topics in Computer  3(2-2-5) 

         ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเรื่อง เช่น ข้อสนเทศ
และข้อมูลซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการค านวณ 
ระบบวิธีการ การประยุกต์ใช้งานฮาร์ดแวร์และ
ระบบเครื่องเป็นต้น 
 

- 

1184621  โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์  
Teaching Computer Project  3(3-0-6) 
        การน าความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างโครงงานด้าน
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โดยมุ่งเน้นการจัดท า 
อาทิ โครงงานการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หรือ
โครงงานการจัดตั้งสถาบันทางเรียนการสอนจัด
ฝึกอบรมจริงหรือจัดเก็บข้อมูลจริง 

1184621  โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์     
Teaching Computer Project  3(2-2-5)         
        การน าความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างโครงงาน
ด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โดยมุ่งเน้น การ
จัดท า อาทิ โครงงานการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
หรือโครงงานการจัดตั้งสถาบันทางเรียนการสอน 
จัดฝึกอบรมจริงหรือจัดเก็บข้อมูลจริง 

ปรับเปล่ียนจ านวนหน่วย
กิต ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้อง

กับ   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการ      การอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
         ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔"  
         ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือซ่ึงขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน  

ข้อ ๕ ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดย
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ัน ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชาน้ันๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า    เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๗.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซ่ึงจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ ๙. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมา
ขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา   
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
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 ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนด        
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่
เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่
แตกต่างไปจาก ที่ก าหนดในวรรคหน่ึงก็ได้  

ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้น
สภาพ     การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ ๑๖. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
ที่ตนสอน  

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาน้ัน 
 ข้อ ๑๘. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผล
การด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจาก
การปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  
 

  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
--------------------------  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
 ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาน้ันไว้ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอืน่ทีไ่มใ่ช่
นักศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรียน
อย่างสม่ าเสมอด้วยวธิีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสงัเกตพฤติกรรม  
เพื่อทราบความกา้วหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวชิาทีก่ าหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
  ผลการประเมินเป็นรายวชิาให้ผา่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติ
ผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังน้ี 
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  ๖.๑  ส าหรบัรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบคา่ระดับ
คะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสญัลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
A   ดีเย่ียม (Excellent)    4.0 
B+   ดีมาก (Very Good)    3.5 
B   ดี (Good)     3.0 
C+   ดีพอใช้ (Fair Good)    2.5 
C   พอใช้ (Fair)     2.0 
D+   อ่อน (Poor)     1.5 
D   อ่อนมาก (Very Poor)    1.0  
E   ตก (Fail)     0.0 

  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบน้ี ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชาน้ันใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก 
ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีน้ี 
ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   ๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดย
ไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
  ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
  PD (Pass with Distinction)    ผ่านดีเย่ียม 
  P (Pass)       ผ่าน 
  F (Fail)       ไม่ผ่าน 
   ในระบบน้ี รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้  
 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
  สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
  Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ 
    หน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอน
ก าหนด 
  W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต่อไปนี ้

(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
(๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนน้ันแล้ว และได้รับ

อนุมัติให้ถอนรายวิชาน้ัน ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
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   (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษา
วิชาน้ันไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  I (Incomplete)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
   (๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ย่ืนค าร้อง  ขอสอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบน้ัน ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบ
น้ันได้ 
  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”
ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล 
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” น้ันเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการ
ลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชาน้ันเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)               
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับต้ังแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
เกิน 5 ป ี
 ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหาร
ด้วย 
  ๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่
เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่าน้ัน 
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 ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชาน้ันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได้ 
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเน่ืองจากมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่
ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชาน้ันเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่าง
ย่ิง และได้ย่ืนค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบน้ัน ภายใน 15 วันนับแต่
วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีน้ีให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชาน้ัน ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปน้ันได้ และให้บันทึกผล
การประเมินรายวิชาน้ันตามค่าระดับคะแนนในการสอบน้ันได้ 
 ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 
  ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
ก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 6  ภาคเรียน
ปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ า
กว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติ ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 
ปี 
  ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 
ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ า
กว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป ี
 ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
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   (๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 
4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2 
ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 
6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 
ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
 ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 
2.00 ทั้งน้ีต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
 ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังน้ี 
  ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนน้ัน หรือ 
  ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี ้
  ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยม
อันดับสอง 
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   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผล
การเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 5 ป ี
 ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งต้ังเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
เกษม  จันทร์แกว้ 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทรแ์ก้ว) 
นายกสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถกูต้อง 
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ส าหรับภาคเรียนปกติ ให้คิดจากผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คูณด้วย ค่าระดับคะแนนที่ได้
ของรายวิชาน้ัน แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวม ตัวอย่าง เช่น 

ภาคเรียนที่ ๑ 
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 

๒๖๑๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๐๑๐๐๕ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
๒๑๖๑๒๐๖ ๒ D(๑) ๒  ( ๒๑ ) 
๓๑๑๑๓๐๑ ๓ W(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
๓๑๓๑๑๐๑ ๓ E(๐) ๐  ( ๓ ๐) 

รวม ๙  ๑๖ 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๑๖  หารด้วย  ๙ =  ๑.๗๗ 

 

ภาคเรียนที่ ๒ 
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 

๓๑๖๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๗๑๒๐๑ ๓ I(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
๒๑๒๔๕๑๐ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๒๒๗๐๘ ๓ C(๒) ๖  ( ๓๒ ) 
๒๑๕๒๑๑๓ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 

รวม ๙  ๒๘ 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๒๘ หารด้วย  ๙ =  ๒.๘๘ 

  หน่วยกิตสะสมทั้งหมด   ( ๒  ภาคเรยีน )   ( ๙+๙ )   =  ๑๘  หน่วยกิต 
  ค่าระดับคะแนน  ( ๒ ภาคเรียน )  ( ๑๖+๒๘ )   =  ๔๔  หน่วยกิต 
  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ ๒   =  ๔๔  หารด้วย  ๑๘ =  ๒.๔๔ 

หมายเหตุ 
 ๑.  วิชาที่ได้สัญลักษณ์  “W”  คือ  วิชาขอยกเลิกไม่นับหน่วยกิตในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
 ๒.  วิชาที่ได้สัญลักษณ์   “I”   คือ  ยังไม่น ามาคิดเกรดในภาคเรียนน้ันจะน ามาคิดเกรดในภาคเรียนที่ได้เปลี่ยน 
“I”  เป็น  A , B , C , D  หรือ E  เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยา
ลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังน้ี 
 ข้อ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบน้ี  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซ่ึง
ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ทีศ่ึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา 
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ 
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึง
ที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งน้ีให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเน้ือหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของเน้ือหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  ๔  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ 
วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนน้ัน แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาได้ 
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 ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง  ดังต่อไปน้ี  
  (๑)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี  ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (๒)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (๓)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 

  (๔)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี 

  (๑)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (๒)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่ เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต ที่
ขอโอน 
   (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบน้ี  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธ์ิที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (๒)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (๓)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (๔)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี  
  (๑)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
   (๒)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    วิชาเอกหน่ึง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  
และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
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  (๕)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม  
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (๖)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  
๑  ปีการศึกษา 

  (๗)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  ๙  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการ     ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังน้ี 

  (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหน่ึงภาคเรียน 

   (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหน่ึงภาคเรียน 

   (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเน่ืองกัน 

ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ ๑๓  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ ๑๒  ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี

ที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาคผนวก  ง  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบณัฑติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ 133 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๙๘๙/๒๕๕๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
---------------------------------------------            

  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ดังต่อไปน้ี 

  ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (ห้องประชุมจุฬาภรณ์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล  ประธานกรรมการ  
   ๒.  นางสาวอธิรดา  บุญเดช   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.  นายวันชัย  เกิดมีโภชน์   ศิษย์เก่า 
   ๔.   นายทองหล่อ  ทองสุข   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แท่นทอง  ผูท้รงคุณวุฒิ 
  ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  (ห้อง  ๒๒๐๔) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต   ฉัตรวิโรจน์    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาววิริยาภรณ์  มาเพิ่ม   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  เทพแปง   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง   กรรมการ 
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า   กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวชลชลิตา  แตงนารา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๗.  นางสาวกนกวรรณ  อินทสูตร  ศิษย์เก่า 
   ๘.  นางสาวธัญชนก  จาดด า   ศิษย์เก่า 
   ๙.  นางชุติมา  เคหะลูน   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๐.  นางศิรินาถ  บุญมี   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๑.  นางวารุณี  วงษ์ศิลป์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา  พัดเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (ห้องสโมสรอาจารย์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายชูวิทย์  ไชยเบ้า   กรรมการ 
          ๒./๓. นางสาววรพรรณ 
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   ๓.  นายเลเกีย  เขียวดี    กรรมการ 
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หินแก้ว   กรรมการ 
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง  กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวรัชดาภรณ์  โพธ์ิพฤกษ์  ศิษย์เก่า 
   ๗.  นางจิรภาส  กล้ากะสิการ   ศิษย์เก่า 
   ๘.  นายไพศาล  เรียนทับ   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๙.  นางนริศรา  วงศ์บุญมาก   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๐.  รองศาสตราจารย์พนิดา  สินสุวรรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๑.  รองศาสตราจารย์ชรินทร์  ม่ังคั่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  (ศูนย์เด็กฯ) 
   ๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์สุณี   บุญพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ   กรรมการ 
   ๓.  นางอัจฉรา  เอ่ียมละออ   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๕.  นางสาวบุญญารักษ์  อ้ึงชัยพงศ์  ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๖.  นางจรรยารักษ์  จันธิดา   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๗.  นางจินตนา  เชื้อผู้ดี   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๘.  นางพรทิพย์  กุลมาลา   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัฒนา  ปุญญฤทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๐.  นางอรพรรณ  บุตรกตัญญู   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  (ห้องสมุดคณะครุศาสตร์) 
   ๑.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง   กรรมการ 
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา    กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน  กรรมการ 
   ๕.  นายวิรัช  เน้ือไม้    กรรมการ 
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์   กรรมการ 
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๘.  นายพิเชตร์  บัวเถื่อน   ศิษย์เก่า 
   ๙.  นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม   ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายวรรณพงศ์  บุณยะโอภาส  ผู้ใช้บัณฑิต 
          ๓./๑๑.  นายรังสรรค์   
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   ๑๑.  นายรังสรรค์  แสงแก้ว   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  ช านาญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์ประทุม  พรหมวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๑) 
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กวี   ครองแก้ว  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี  กรรมการ 
  ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด    กรรมการ 
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ   กรรมการ 
   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ   กรรมการ 
   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม   กรรมการ 
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู้   กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.  นายสยาม  เรืองสุกไสย์   ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายธนวุฒิ  ตั้งสอนบุญ   ศิษย์เก่า 
   ๑๑.  นายปรีชา  ชูเชิด   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายพงธร  สันติกุล   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔.  รองศาสตราจารย์สธน  โรจนตระกูล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา  (ห้อง  ๒๒๐๙) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์   ประธานกรรมการ 
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์  กรรมการ 
    ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สังวรินทะ  กรรมการ 
   ๔.  นายณิรุจธ์  การเที่ยง   กรรมการ 
    ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ    กรรมการ               
   ๖.  นายอภิศักดิ์  ข าสุข   กรรมการ 
   ๗.  นายภูมิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม   กรรมการ 
   ๘.  นายขจรเกียรติ  ขุนชิด   กรรมการ 
   ๙.  นายธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์   กรรมการ 
   ๑๐.  นายปรีชา  แหชู    กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑.  นายเรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายสุรเดช  อินจันทร์   ผู้ใช้บัณฑิต 
          ๔/๑๓. รองศาสตราจารย์เจริญ 
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   ๑๓.  รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔. รองศาสตราจารย์รัชนี  ขวัญบุญจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๕.  รองศาสตราจารย์สุรางค์  เมธานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๑) 
   ๑.  นายชัยรัตน์  บุมี    ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวธิดารัตน์  เสือจร   กรรมการ 
   ๓.  นายเอกบดินทร์  เกตุขาว   กรรมการ 
    ๔.  นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์                    กรรมการ 
   ๕.  นายเฉลิม  ทองจอน   กรรมการ 
   ๖.  นายนพรัตน์  ไทยเจริญ   กรรมการ 
   ๗.  นายวิวัฒน์  ทวีทรัพย์   กรรมการ 
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.  นายนรุตม์  บุตรพลอย   ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายสุรศักดิ์  โพธิบัลลังก์   ศิษย์เก่า 
   ๑๑.  นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายอรุณ  ยอดนิล   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร  เรืองรอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผศ.วชิระ  วิชชุวรนันท์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวประภาพรรณ   อนันตวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๓. นายเกริน  มากะ    ผูท้รงคุณวุฒิ 
   ๔. นายพิทักษ์  บุญยะโอกาส   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๕.  นายสันติ  อภัยราช   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๖.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี  กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 
          ๕/๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย 
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   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ  กรรมการ 
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน์   กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ กรรมการ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว กรรมการ 
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม   กรรมการ 
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์  กรรมการ 
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ   กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดุลย์  วังศรีคูณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ช านาญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก   กรรมการและเลขานุการ  
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ  กรรมการและ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒.  กลุ่มวิชาชีพครู  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๒) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี  กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 
   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ  กรรมการ 
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน์   กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ กรรมการ 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว กรรมการ 
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม   กรรมการ 
          ๖/๑๔. นายวชิระ 
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   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์  กรรมการ 
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ   กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดุลย์  วังศรีคูณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ช านาญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก   กรรมการและเลขานุการ  
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา   รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  จ  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๐๔๗/๒๕๕๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
--------------------------------------------- 

  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ดังต่อไปน้ี 

   ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล    
   ๒.  นางสาวอธิรดา  บุญเดช    
   ๓.  นายวิจิตร  ฤทธิธรรม    
   ๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา    
  ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต   ฉัตรวิโรจน์  
   ๒.  นางสาววิริยาภรณ์  มาเพิ่ม    
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  เทพแปง    
   ๔.  นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง    
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า    
   ๖.  นางสาวชลชลิตา  แตงนารา    
  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข    
   ๒.  นายชูวิทย์  ไชยเบ้า    
   ๓.  นายเลเกีย  เขียวดี     
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หินแก้ว    
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง   
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี   บุญพิทักษ์   
   ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ    
   ๓.  นางอัจฉรา  เอ่ียมละออ    
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์   
         ๒./๕. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
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  ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   
   ๑.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช    
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง    
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา     
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   
   ๕.  นายวิรัช  เน้ือไม้     
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์    
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ    
  ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแก้ว   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี   
    ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด     
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ    
   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ     
   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม    
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู้    
  ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์    
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สังวรินทะ   
   ๔.  นายณิรุจธ์  การเที่ยง     
   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ                      
   ๖.  นายอภิศักดิ์  ข าสุข     
   ๗.  นายภูมิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม    
   ๘.  นายขจรเกียรติ  ขุนชิด    
   ๙.  นายธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์    
   ๑๐.  นายปรีชา  แหชู     
  ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
   ๑.  นายชัยรัตน์  บุมี     
   ๒.  นางสาวธิดารัตน์  เสือจร    
   ๓.  นายเอกบดินทร์  เกตุขาว    
         ๓/๔. นางสาวปริมพิกา 
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   ๔.  นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์                       
   ๕.  นายเฉลิม  ทองจอน     
   ๖.  นายนพรัตน์  ไทยเจริญ    
   ๗.  นายวิวัฒน์  ทวีทรัพย์     
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ    
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์     
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาฎ  จันทะโก   
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ตะติสันติสม     
   ๔.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ    
  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล   
   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน์     
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม     
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๑๗.  นางสาวยุพิน  พิลึก      
  ๑๒.  กลุ่มวิชาชีพครู   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์   
         ๔/๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ 
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   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล   
   ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน์     
   ๑๐.  นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม  
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก      
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   

  สั่ง  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ฉ  ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
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ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.นายชัยรัตน์  บุมี 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
Ph.D. in Education Sardar Patel International 

University, India 
2550 

วท.ม. (เทคโนโลยกีารจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2539 

ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน  

- วิชาพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร ์
- วิชาการสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

ภาระในการสอน 
- วิชาพฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
- วิชาโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการศึกษา 
- วิชาหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

 
2.นางสาวศรินญา  ธรรมยศ 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

ภาระในการสอน 
- วิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
- วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 
- วิชาการเขยีนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ
- วิชาฐานข้อมูลและการจดัการ 
- วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
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3. นางสาวธิดารัตน์  เสือจร 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนงบริหารงานทั่วไป) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2546 
ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน  

- การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Authorware 7.0 
- วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรบัคร ู

ภาระในการสอน 
- วิชาการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดยีเพื่อการศึกษา 
- วิชาโครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์ 
- วิชาการออกแบบเวบ็ไซต ์
- วิชาการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน 

 
4.นายเฉลิม  ทองจอน 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 2549 
ภาระในการสอน 

- วิชาระบบปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
- วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครู 
- วิชาดิจติอลอิเลค็ทรอนิกส์ 

 
5.นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์ 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

ภาระในการสอน 
- วิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
- วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรบัคร ู
- วิชาดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส ์
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