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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (5 ปี)  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

คณะ / สาขาวิชา คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   

 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Computer 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
  ชื่อย่อ (ไทย)     ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Education (Computer) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   B.Ed. (Computer) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

              รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   

 6.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 

 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใินการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 3/2559                        
 วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1) ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน 
 (2) อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
 (3) ผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
 (4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 (5) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 (6) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
 (7) โปรแกรมเมอร์ 
 (8) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
 (9) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
 (10) นักพัฒนาเว็บไซต์   
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปรับปรุงหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้ง 
กองทุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตวิจัย และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยกองทุนมีหน้าที่ 3 เรื่องคือ1) การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
แห่งชาติ(National Education Network) เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ และนานาชาติ 2) ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(National Education Information system) เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
และ 3) ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางจัดเก็บ
เชื่อมโยง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่กล่าวมาแล้วเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรเพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ใน

ปัจจุบัน การสื่อสารเป็นแบบไร้พรมแดน การใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายความเร็วสูงในการ
ติดต่อสื่อสารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้ งนี้จ าเป็นจะต้องให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงเทคโนโลยี

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ี
ส าเร็จ 

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

SARDAR PATEL 
UNIVERSITY, INDIA. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏ
นครปฐม 

2550 
 

2542 
 

2539 

2 นางสาวภคมน ตะอูบ
  

อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
ทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

2553 
 
 

2550 
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สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจส่งผลกระทบทางสั งคม
และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปใน
รูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ในหลักสูตรก าหนดส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่องานในหน้าที่ ทั้งนี้ได้ก าหนดเป็น
รายวิชาในหลักสูตรและมีแทรกอยู่ในเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรด้วย 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสม  ดังนั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จึงเน้นการจัดท าหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียน มีความสามารถใน
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ สร้างความรู้และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรจึง

เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และการใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือสร้างและบูรณาการองค์
ความรู้ทางการศึกษาการวิจัยเพ่ือชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตสายการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้มีมาตรฐาน และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คณะครุศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ  สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ  และได้ผลิตบัณฑิตให้เป็น
ครูและบุคลากรทาง    การศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น 
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 
 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร์ 
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 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะครุศาสตร์    ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด าเนินการโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 
 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา   

 ผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพมีคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  

1.2 ความส าคัญ 
ผลิตบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง
ผลงานวิชาการ และงานวิจัย 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.  มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
2.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
3.  มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความประพฤติ ปฏิบัติเป็น

แบบอย่างที่ด ี
5.  มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

และสามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองต่อเนื่องและ

สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ให้แก่ผู้ เรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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7.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี
และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

8.  สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 
ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และสอดคล้องกับ
เก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และ
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ป ริญ ญ าตรีส าขาครุศ าสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการก าลังคนใน
ภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้ เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 
3. มีการติดตามประเมิน 
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร  
 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส าคั ญ แล ะ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการ
สอน 

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ. 
5) 
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับผลงานการวิจัยใหม่
ในศาสตร์ของตนเองในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ของ
องค์กรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษาการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการของสมาคม
วิชาชีพและของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโน้มความ
ต้องการพัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้
บัณฑิตทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 

- รายงานผลการประชุม
เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 
 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
4. การบริหารทรัพยากรการเรียน 
การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ 
ต ารา/สื่อประกอบการเรียน        
การสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  เอกสาร / ต ารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
สอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการ
สอนของอาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรร
ให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบ
รบประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอน
ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์
ผู้สอน 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา / มีส่ วนร่วมทาง
วิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

- ร ะ บ บ แ ล ะ โค ร ง ก า ร ให้
ค าปรึกษาวิชาการ 
 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. วิจัย / ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการวิจัย / ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย / ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
ที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจัดให้ มี การจัดการเรียนการสอนภาคฤดู ร้อน  โดยความ เห็ นชอบจากคณ ะ

กรรมการบริหารชอบหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่  1 เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาที่  2  เดือนมกราคม - เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน          เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 (2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้ง

นักศึกษาบางส่วนมีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร 
 2.3.2 นักศึกษาแต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้มาไม่เท่ากัน 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ตัวอย่าง  
 2.4.1 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ค าปรึกษา
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แนะน าทุนการศึกษาต่างๆ และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทุน
ทรัพย์ ให้ข้อคิดเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 

2.4.2 ด าเนินการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ให้แก่นักศึกษาแรกเข้า โดยด าเนินการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นพ้ืนฐานให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่1 เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนได้ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 60 
รวม 60 120 180 240 300 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 
 ตัวอย่าง การค านวณงบประมาณ ดัง 
     รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ก.งบด าเนินการ      
   1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 258,188 516,376 774,564 1,032,752 1,290,940 
   2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 456,000 912,000 1,368,000 1,824,000 2,280,000 
ข.งบลงทุน      
   1.ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม ก+ข 764,188 1,478,376 2,192,564 2,906,752 3,620,940 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 12,736 12,320 12,181 12,111 12,070 

     

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จากงบประมาณแผ่นดิน 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน  

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   163 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า   46 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ             32 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า       2 หน่วยกิต 
        2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ                               12 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   81 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ             57 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
 2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก      6 หน่วยกิต 
 2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 
 3.1.3. รายวิชา    
 (1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ 
ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 
 
                                                                              ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                               

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 

(2) ชื่อรายวิชา 
2.1 ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน                                                                     6     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         น(ท–ป–อ) 
  1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

  1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                            ไม่น้อยกว่า         3     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         น(ท–ป–อ) 

  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

3(3-0-6) 

  1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

  1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

  1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

  1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

  1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

  1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

  1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

 
 

 
 

   



มคอ. 2                               

-13- 
  

 
 2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา                     น(ท–ป–อ) 
  1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 

  1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

  1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

  1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

  1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

  2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

  2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

  2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

  3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

  3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of 
Socializing 

3(3-0-6) 

     
 2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา                     น(ท–ป–อ) 
  2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

  2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

  2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for 
Development 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 

Globalization and Localization 
3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

  3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

  3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

 3(3-0-6) 

  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

     
 2.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 2.1.1 - 2.1.4 จ านวน    ไม่น้อยกว่า      
  6 

3 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
  3(2-2-5) 

  1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

  3(2-2-5) 

  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

  3(3-0-6) 

  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  
Conservation   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  3(3-0-6) 



มคอ. 2                               

-15- 
  

  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 

Health and Health Care 
3(3-0-6) 

  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

  4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

  4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

  4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

  5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            127 หน่วยกิต 
 

            2.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
                 2.2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ        32 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 

Philosophy and Self-Actualization for Teacher 
 3(3-0-6) 
 

1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for Teacher 

 3(2-2-5) 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
English for Teachers 

 3(2-2-5) 
 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

 3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
Principle of Learning Management and Classroom 
Management 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Education Information Technology 
3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(3-0-6) 

1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 
 

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

3(3-0-6) 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(90) 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(90) 

 
         2.2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 

Academic Camp Management 
2(1-2-3) 

1063004 หลักการบริหารการศึกษา 
Principal of Educational Administration 

2(1-2-3) 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

2(1-2-3) 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Educational Administration Leadership 

2(1-2-3) 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 
Medias Texts Construction 

2(1-2-3) 

1043003 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
Statistics for Data Analysis in Education 

2(1-2-3) 

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
Guidance and Activities for Student Development 

2(2-0-4) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education   

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 

Thai Language for Communication of Teachers 
2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
English for Communication of Teachers 

2(2-0-4) 
 

1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Chinese for Communication of Teachers 

2(2-0-4) 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
Computers for Education 

2(1-2-3) 

   
             2.2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ         12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
6(540) 

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6(540) 

              
    2.2.2 กลุ่มวิชาเอก ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
                   2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ         57 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์  

Mathematics for Computer Teacher 
3(2-2-5)    

1181102 การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
Computer Operating Systems in Education 

3(2-2-5) 

1181104 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 
Software Applications for Education 

3(2-2-5) 
 

1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
Teaching of Basic Programming Language  

3(2-2-5) 

1181202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการศึกษา  
 Computer Graphic Design for Education 

3(2-2-5)   
 

1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
Electronic Media Production for Education 

3(2-2-5) 

1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา  
Database Management System in Education 

3(2-2-5)   

1182103 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง   
Teaching of Advanced Programming Language 

3(2-2-5)   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1182501 การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับครู

คอมพิวเตอร์  
Troubleshooting and Maintenance of 
Computer Equipment for Computer Teacher 

3(2-2-5) 

1182502 การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  
Data Structure and Algorithms in Education 

3(3-2-5) 

1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
Architecture Computer and Technology in 
Education 

3(2-2-5)     

1183101 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  
Computer Network for Education 

3(2-2-5) 

1183102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
English for Computer Teacher  

3(2-2-5) 

1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Multimedia Production for Education  

3(2-2-5) 

1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ  
Teaching of Object-Oriented Programming 
Language 

3(2-2-5) 

1183302 การวิ เคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  
Information System Analysis and Design for 
Education 

3(2-2-5) 

1184101 การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  
Design and Programing for web-based Teaching 

3(2-2-5) 

1184201 สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูคอมพิวเตอร์  

3(2-2-5) 

Information Technology Online Social Network, 
Law and Ethics for Computer Teacher 

1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   
Computer Education Project 

3(2-2-5)   
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    2.2.2.2 วิชาเอกเลือก  ใหเ้ลือกเรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1183106 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี  

Teaching of C Programming Language 
3(2-2-5) 

1183107 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือ
การศึกษา  
Security in Computer Systems and Networks for 
Education 

3(2-2-5) 

1183108 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน  
Web Design  and Development for Teaching 

3(2-2-5)                 

1183307      อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
Basic Electronic for Computer Teacher 

3(2-2-5) 

1183308 
 

การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการศึกษา  
Mobile Software Development for Education 

3(2-2-5) 

1183309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา   
Information and Educational Communication 
Technology 

3(2-2-5) 
 

1184103 การพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 
Robotic Development for Education 

3(2-2-5) 

1184104 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
Educational Research in Computer 

3(2-2-5) 

1184207 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา   
Teaching of Java Programming Language    

3(2-2-5)   

1184208 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย    
Web-Based Instruction 

3(2-2-5) 

1184209 การจัดการค่ายวิชาการส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
Academic Camp Management for Computer 
Teacher 

3(2-2-5) 

1184210 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางคอมพิวเตอร์  
Application Program for Statistics and Education 
Research 

3(2-2-5) 

1184211 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
Seminar in Computer Education 

3(2-2-5) 

1184212 การประมวลผลคลาวด์เพ่ือการศึกษา 
Cloud Computing for Education 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1184213 ศิลปดิจิตอล  

Introduction to Digital Electronics 
3(2-2-5) 

1184214 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล  
Teaching of Visual Programming Language 

3(2-2-5)   

     
 2.2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1183303 
 

พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา  
Teaching Behavior Computer  Education in 
Primary Education Level        

3(2-2-5) 
 

1184102 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา   
Teaching Behavior Computer  Education in 
Secondary Education Level 

3(2-2-5) 

  
2.2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนในรายวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว      
 2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

              ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
3.1.4 แผนการศึกษา  
   

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1181102 การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
1181104 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5)   
1181202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
1182501 การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับครู

คอมพิวเตอร์  
3(2-2-5) 

1182502 การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 
1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 3(x-x-x) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา  3(2-2-5) 
1182103 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1022001 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(60) 
1183101 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
1183102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  3(2-2-5) 
1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
1183302 การวิ เคราะห์ และออกแบบระบบสารสน เทศเพ่ื อ

การศึกษา           
3(2-2-5) 

1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก           3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
1184101 การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  3(2-2-5) 
1184102 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก          3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีที่  4 / ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาชีพครูเลือก   2(x-x-x) 
1184201 สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  5 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  5 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
   
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ก
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก ง 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายชัยรัตน์  บุมี อาจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
ค.บ. 

 Education 
 
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

SARDAR PATEL UNIVERSITY, 
INDIA.  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2550 
 

2542 
2539 

2 นางสาวภคมน ตะอูบ อาจารย์ กศ.ม. 
 

ค.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2553 
 

2550 

3 นางศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2546 

4 นางธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศึกษาบริหารธุรกิจ แขนงบริหารงาน
ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2551 
 

2546 

5 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย์ กศ.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 

2549 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายชัยรัตน์  บุมี อาจารย์ Ph.D.  
 
วท.ม.  
ค.บ.  

Education 
 
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

SARDAR PATEL UNIVERSITY, 
INDIA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2550 
 

2542 
2539 

2 นางสาวภคมน ตะอูบ อาจารย์ กศ.ม.  
 
ค.บ.  

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2553 
 

2550 
3 นางศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ วท.ม.  

วท.บ.  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2546 

4 นางธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ กศ.ม.  
 
ศศ.บ.  

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา 
บริหารธุรกิจ แขนงบริหารงานทั่วไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2551 
 

2546 
5 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย์ กศ.ม.  

 
วท.บ.  

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 

2549 
6 นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อาจารย์ วศ.ม.  

วศ.บ.  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2555 
2551 
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3.2.3  อาจารยผ์ู้สอน(รายวิชาชีพครู) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
1 นายขวัญชัย ขัวนา อาจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 
วท.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรและการสอน 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
2554 
2545 

2 นางสาวจารุนันท์  ขวัญแน่น อาจารย์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2558 
2551 
2547 

3 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย์ กศ.ม. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 
2550 

4 นายชัยรัตน์  บุมี อาจารย์ Ph.D.  
วท.ม. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

Education 
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
จิตวิทยาการแนะแนว 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏครปฐม 

2550 
2542 
2544 
2539 

5 นายชูวิทย์  ไชยเบ้า อาจารย์ ศศ.ม. 
ศน.บ. 

พัฒนาสังคม 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 

2548 
2546 

6 นายถาวร  สารวิทย์ 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ed.D. 
M.A.  
M.A.  
กศ.บ. 

Educational Administration 
Curriculum & Instruction  
Industrial Education 
อาชีวศึกษา 
 

U. of Toronto, CANADA 
Eastern Michigan USA. 
Eastern Michigan USA. 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 

2526 
2516 
2510 
2526 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

7 นายทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ รองศาสตร
จารย์ 

Ph.D. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

Educational Psychology 
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ภาษาอังกฤษ 

University of Alberta, Canada 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2535 
2523 
2520 

8 นายธงชัย  ช่อพฤกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

M.Ed. 
 
ค .บ.  

Education 
 
ดนตรีศึกษา 

University of Northern 
Philippines  
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2529 
 
2525 

9 นางธิดารัตน์  ทวีทรัพย์  อาจารย์ กศ.ม. 
 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
 
2547 

10 นางนงพงา พิชัย อาจารย์ ค.ม.   
ค.บ.  

การบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2542 
2535 

11 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ อาจารย์ กศ.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาพิเศษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2550 
2547 

12 นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ ศษ.ม. 
ศ.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2550 
2546 

13 นายประจบ  ขวัญมั่น อาจารย์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การประถมศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
2546 
2534 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

14 นางสาวปาริชาต เตชะ อาจารย์ ศษ.ม. 
ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต 
ศศ.บ. 

การประถมศึกษา 
วิชาชีพครู 
 
 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2552 
2548 
 
 
2547 

15 นายพฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล อาจารย์ ปร.ด. 
นศ.ม. 
รป.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการสื่อสาร 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2555 
2551 
2549 

16 นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.  
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Education 
การสอนสังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2549 
2527 
2517 

17 นางสาวภคมน ตะอูบ อาจารย์ กศ.ม.  
 
ค.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

2553 
 
2550 

18 นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
 

อาจารย์ ปร.ด. 
ค.ม. 
ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2548 

19 นายมนตรี หลินภู อาจารย์ M.A. 
กศ.ม. 
ศน.บ. 

Education 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
อังกฤษ 

Panjab University, India 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

2554 
2551 
2546 

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

20 นายยุทธนา  พันธ์มี อาจารย์ กศ.ม.  
ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
วิชาชีพครู 
 
 
การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 
2550 
 
 
2541 

21 นางสาวยุภาดี  ปณะราช รอง
ศาสตราจารย์  

วท.ด.  
ค.ม. 
ค.บ. 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
การศึกษาคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏเลย 

2551 
2541 
2538 

22 นายเลเกีย  เขียวดี อาจารย์ ศษ.ม. 
วท.บ. 

การสอนสังคมศึกษา 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
2546 

23 นายวชิระ  พิมพ์ทอง อาจารย์ วท.ม. 
พธ.บ. 

จิตวิทยาชุมชน 
พุทธจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

2552 
2549 

24 นายวชิระ  วิชชวุรนันท์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

Education 
การประถมศึกษา 
ภาษาไทย 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2550 
2532 
2528 

25 นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อาจารย์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2555 
2550 

26 นายศรวัส ศิริ อาจารย์ รป.ม. 
น.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2556 
2251 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

27 นางศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2546 

28 นายสมชัย  วงษ์นายะ รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
กศ.ม. 
 
กศ.บ.  

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน 

2534 
2523 
 
2519 

29 นางสาวสุณี  บุญพิทักษ์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 
กศ.ม. 
 
คบ. 

หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์
กรมนุษย์ 
การศึกษาปฐมวัย 
 
ปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 

2554 
 
2534 
 
2527 

30 นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2555 
2536 
2530 

31 นายสุวัฒน์ วรานุสาสน ์
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
 
กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
อุตสาหกรรมศิลป์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 

2547 
2526 
 
2514 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

32 นางอรอนงค์ แจ่มผล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ม. 
วท.บ. 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
จิตวิทยาโรงเรียน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2524 
2521 

33 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
 

UPDATE | 14.03.59 : 23.25 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 
กศ.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 
 
จิตวิทยาการและการแนะแนว 
การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2557 
 
2544 
2541 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  แบ่งออกเป็น  การ
ฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2  และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2  ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะ
และเป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังเพ่ือหา
ประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึประสบการณ์
วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะได้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
 1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
 1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 ความคาดหวังในการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    1.1 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็นต้น 
    1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 2. ด้านความรู้ 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา การบริหารการศึกษา กฎหมายและความเป็นครู
ประกอบด้วย หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู การบริหารการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.2 กลุ่มวิชาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาการศึกษาพิเศษ 

2.3 กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา 
2.4 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
   - สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

- ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต 
- การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม 
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 
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- การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
- การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
- การเขียนโปรแกรม 
- การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา 

2.6 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
- การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
- การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
- การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
- การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนคอมพิวเตอร์ 
    3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
    3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
    4.2 มีความเอาใจใส่ ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
    4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอด
ข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
    5.3 มีความสามารถในการสื่อสารคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
พูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
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 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่ เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่ เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
    6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

4.2 ช่วงเวลา 
ที ่ การฝึกภาคสนาม ใช้เวลา ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา 

4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3 
4.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1  ของปีการศึกษาที่ 4 
4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 5 
4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน 
 4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การท าโครงงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาเฉพาะ ใน  2  รายวิชา
คือ  รายวิชา 1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เน้นการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ โดยบูรณาการจากวิชาที่เรียนมา และรายวิชา 1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 5 
ภาคเรียนที ่2 เน้นการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียน 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     1.1 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็น
ต้น 
  2. ด้านความรู้ 

2.5 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม 
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 
- การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
- การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
- การเขียนโปรแกรม 
- การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
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และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหา
การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการสอนคอมพิวเตอร์     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.2 มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
    5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสมและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
    6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ เรียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 5.3  ช่วงเวลา 

รายวิชา 1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  3 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  ประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา

เพ่ือความชัดเจนของผู้น า  โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่ง
กาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและ
ความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
และมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริม
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้
เห็นถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
กระท าค าวามผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการ
แบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์
ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างานเป็น
ทีม  

- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบ
เดียวเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติ
ที่ดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามี
กิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหา
ในสาขาได้อย่างเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร   

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพมา่เพื่อการสื่อสาร               

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สงัคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม       

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน    

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ     

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง      

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน            

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ           

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย           

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ             

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ         



มคอ. 2                               

-42- 
  

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์         

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน         

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ   

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1.1 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ เช่น กัลยาณมิตรธรรม 
๗ เป็นต้น 
  1 .2  จรรยาบรรณ วิ ช าชีพ ครู  ที่
ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญ
ในการด ารงชี วิตและการประกอบ
วิชาชีพครู โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและ
ของผู้ อ่ืนในสถานการณ์ เหล่านั้นหรือ
อภิปราย เกี่ ยวกับความขัดแย้ งทาง
ความคิดเพ่ือให้เห็นค่านิยมของตนเองได้
ชัดเจนขึ้น 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1.1  ใช้การสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน การใช้แบบวัด 

2. ด้านความรู้ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา การ

บริหารการศึกษา กฎหมายและความ
เป็นครู ประกอบด้วย หลักการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และ
ความเป็นครู การบริหารการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.2 กลุ่ ม วิชาหลักสู ตร สื่ อและ
นวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้ วย  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ จิตวิทยา
พัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับครู การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาการศึกษาพิเศษ 

2.3 กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล
และการวิจัยทางการศึกษา 

2 .4  ค ว าม รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ 

- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

2. ด้านความรู้ 
  2.1  จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระใน
การเรียนการสอนล่วงหน้า และเชื่อมโยง
เนื้อหาหรือข้อมูลใหม่กับความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  
  2.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการ
เชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน
ห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษานอก
สถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
  2 .3   จั ด กิ จกรรมการ เรี ยน รู้ ผ่ าน
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

2. ด้านความรู้ 
  2.1  ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน 
การท าแฟ้มสะสมงาน และ
ก า ร บั น ทึ ก ก า ร เ รี ย น รู้ 
(learning Journal) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
- ระบบปฏิบัติการและ

โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

สื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต 
- การบ ารุงรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
- กฎหมายและจริยธรรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5 การออกแบบระบบงาน

คอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียน
โปรแกรม 

- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
- การออกแบบระบบงาน

คอมพิวเตอร์การศึกษา 
- การจัดระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
- การจัดการฐานข้อมูลทาง

การศึกษา 
- การเขียนโปรแกรม 
- การพัฒนาโครงงานทาง

คอมพิวเตอร์การศึกษา 
2.6 การออกแบบและพัฒนาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
- การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือการศึกษา 
- การออกแบบคอมพิวเตอร์

กราฟิก 
- การออกแบบบทเรียน

มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
- การออกแบบโปรแกรมการ

สอนผ่านเว็บ 



มคอ. 2                               

-45- 
  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน า
ความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่ เกี่ยวข้องในศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
รวมทั้ งการวินิ จฉั ยแก้ปัญ หาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์
ค ว าม รู้  มี ค ว าม เป็ น ผู้ น า ใน ก าร
ปฏิบัติ งานอย่างมีวิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาการสอนคอมพิวเตอร์ 
  3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่ มี
ความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า รณ ญ า ณ  ก า ร คิ ด
สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาโดยใช้การ
อภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง สถานการณ์
จ าลอง และการสะท้อนกระบวนการคิด
ของตนเอง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้แบบวัด แบบทดสอบ 
ก ารป ระ เมิ น ชิ้ น งาน ห รื อ
โ ค ร ง ง า น  ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมและการบันทึกการ
สะท้อนความคิด 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ข อ งผู้ เรี ย น ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วย
ความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
  4.2 มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มี
ส่ ว น ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
  4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ เรียน 
เป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม  พั ฒ น า
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 จัดให้ผู้ เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการท างานและ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
  4.2  มอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  4.1 ใช้การสังเกตพฤติกรรม  
ก ารป ระ เมิ น ชิ้ น งาน ห รื อ
โครงงาน  การท าแฟ้มสะสม
งานและการบันทึกการเรียนรู้ 
(Learning  Journal) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบ
ยอดข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์
จากผู้ เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
  5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิ จที่ ดี ในการประมวลผล  แปล
ความ ห ม าย  และ เลื อ ก ใช้ ข้ อ มู ล
สารสน เทศเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและ
น า เสนอข้ อมู ลส ารสน เทศงาน ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย ใ ช้ เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศได้ด ี
  5.3 มีความสามารถในการสื่อสาร
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ กั บ ผู้ เรี ย น อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน 
แล ะการน า เส น อด้ ว ย รู ป แบ บ ที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  5.1 จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้
คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน  การใช้พูด
ภ าษ าเขี ยน และการใช้ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ  โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
และการให้ความช่วยเหลือ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ใช้การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน และการสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรี ย น รู้ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ที่ มี รู ป แ บ บ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
  6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ เรียนที่
ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ค ว าม ส าม ารถ พิ เศ ษ  ผู้ เรี ย น ที่ มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   6 .1   จั ด ให้ ผู้ เรี ยน ได้ เรี ยน รู้ ผ่ าน
ประสบการณ์ ตรง ได้แก่  การจัดท า
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอน การประเมินผู้เรียนและการจัดการ
เรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching)การปฏิบัติ งานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบัติการสอน
ระหว่างเรียนและในสถานศึกษา 
  6.2 จั ด ให้ ผู้ เรี ยน ได้ เรียนรู้ จ ากผู้ มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การสอนผ่านการสังเกตการสอนและการ
สัมภาษณ์หรือการสนทนา 
 
 

6. ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
  6.1  ใช้การสังเกตพฤติกรรม 
การท าแฟ้มสะสมงาน และ
การบันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 
 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 

1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

วิชาชีพครูบังคับ 

1012101 ความเป็นครูและปรชัญาการศึกษา                     
1012103 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู                     
1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                     
1022001 การพัฒนาหลักสูตร                     
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการในชั้นเรียน                     

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา                     

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                     
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                       
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                     
1063005  การประกันคุณภาพการศึกษา                     
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 

1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1003101 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่าง
เรียน  1                     

1004102 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่าง
เรียน  2                     

วิชาชีพครูเลือก 
1012002 การจัดการค่ายวชิาการ                     
1063004 หลักการบริหารการศึกษา                     
1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้                     

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน                     
1063005 ภาวะผูน้ าทางการศึกษา                     
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การศึกษา                     

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน                     

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                     
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                     
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 

1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ
ครู                     

1024001 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                     
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                     
วิชาชีพครูปฏิบัติ 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                     
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                     
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ 
1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์                     
1181102 การศึกษาระบบปฏบิตัิการ
คอมพิวเตอร์                     

1181104 โปรแกรมประยุกต์เพือ่การศึกษา                     
1181201 การสอนเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                     

1181202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
เพื่อการศึกษา                     
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 

1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษา                     

1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทาง
การศึกษา                     

1182103 การสอนเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง                     

1182501 การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์                     

1182502 การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธ ี                     

1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี                     

1183101 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา                     

1183102 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
คอมพิวเตอร์                     

1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                     
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 

1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิง
วัตถุ                     

1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา                     

1184101 การออกแบบและเขียนโปรแกรม
การสอนผ่านเว็บ                     

1184201 สังคมเครือข่ายออนไลน์กฎหมาย
และจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 

                    

1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                     
วิชาเอกเลือก 
1183106 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซ ี                     
1183107 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเพื่อการศึกษา                     

1183108 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์
เพื่อการเรียนการสอน                     
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 

1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1183307 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับครู
คอมพิวเตอร์                     

1183308 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา                     

1183309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษา                     

1184103 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา                     
1184104 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                     
1184207 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา                     
1184208 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย                     
1184209 การจัดการค่ายวิชาการส าหรับครู
คอมพิวเตอร์                     

1184210 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ
วิจัยทางคอมพิวเตอร์                     

1184211 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา                     
1184212 การประมวลผลคลาวด์เพื่อ
การศึกษา                     
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 

1. 
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1184213 ศิลปดิจิตอล                     
1184214 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล                     
วิชาการสอนวิชาเอก 
1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษา                     

1184102 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษา                     
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     หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 

 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 

 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 

 B    ดี (Good)   3.00 

 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 

 C    พอใช้ (Fair)   2.00 

 D+    อ่อน (Poor)   1.50  

 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 

 E    ตก (Fail)   0.00 

 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้ 
  1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.
5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  
   4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
   4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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   4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
   4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่
ระบ ุ

4.5 สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 

 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน
เพ่ิม 

 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 

 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
    
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.3 ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.5  ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา  ดูงานด้าน
วิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.1.2  การศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์   การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.1.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
 2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  เช่น  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ                         
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น   
 2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ   
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร  
  1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2  มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3  มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร  การพัฒนา
และประเมินหลักสูตร  ตามก าหนดเวลา 
 1.4  มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/สาขาวิชาร่วมกันจัดการศึกษา
เพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ  
  คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ต ารา วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการ
เรียน การสอน ดังนี้ 

2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
          2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 120  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 3  เครื่อง 
3 จอรับภาพ 2  จอ 
4 เครื่องพิมพ์ 7 เครื่อง 
5 ฮับ 6 ตัว 
6 ล าโพงช่วยสอน 4 เครื่อง 
7  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 150 ตัว 
8 เครื่อง server 1 เครื่อง 
9 กล้องดิจิตอล 3 ตัว 
10 กล้องวีดีโอ 1 ตัว 

  

 2.2.3 ห้องสมุด 
         หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2.2.3.1 หนังสือ 
     (1)  หนังสือต าราภาษาไทยด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 100 ชื่อเรื่อง 
   (2)  หนังสือต าราภาษาอังกฤษ     จ านวน  50 ชื่อเรื่อง   
  2.2.3.2  วารสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  จ านวน 10  ชื่อเรื่อง 

 2.2.3.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 50 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
         - Springer Link 

 - Publicly accessible e-Book 
 - Net Library 

       (2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                   - Dissertation Full text 

   (3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
       (3.1) Pro Quest Digital Dissertations 
       (3.2) ACM Digital Dissertations 
       (3.3) Lexis.com 
       (3.4) H.W. Wilson 
       (3.5) ISI Web of Science 
 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 2.3.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 

  2.3.2 ประชุมคณาจารย์เพ่ือหารือระดมความคิดและส ารวจความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร 
เพ่ือการสอนและความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  (ตัวอย่าง) 
   2.4.1 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
   2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพ่ือการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
   2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริหารได้ 
 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บ
รวบรวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
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 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง) และประสบการณ์ท างานตรงจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 จัดหรือสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
 5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตร
ให้กับนักศึกษา 
 5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.1.3 คณะครุศาสตร์ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเวลาให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
 5.1.4 ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
โดยจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึกข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาคอมพิวเตอร์นั้น คาดว่ามีความต้องการก าลังคนด้าน

คอมพิวเตอร์นั้นสูงมาก จากยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยจัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี
3 

ปีท่ี
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x x 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

x x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4  อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา   

x x x x x x 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน  60  วัน  หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

x x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ  25  ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 x x x x x 

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x x 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

x x x x x x 

10.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x x 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     x 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม  
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา   
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)
1571001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
   
1571002   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น 
 
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
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   1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่ างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
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   1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
     
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็น
พลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
     
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
     
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
     
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
   
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation  
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life  
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่อ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เก่ียวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
   
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
   
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน   
 



 

-71- 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
   
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
  
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making  
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                  3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology  

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กั บ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  . 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5)  
  Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
   
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
         2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ         
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1012101  ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
     Philosophy and Self-actualization for teacher  
              ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สังคม 
วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด ความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ 
ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

     
1012103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5)     

Language and Culture for teacher  
    ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ

พ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  

 
1012104   ภาษาอังกฤษส าหรับครู      3(2-2-5) 
      English for Teachers 
      การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะพ้ืนฐาน
ในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้อง  ใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ      
 
1022001   การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)  

Curriculum Development 
    หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้  การพัฒนาหลักสูตร การ

วิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร    
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                          น(ท–ป–อ) 
1022002  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน    3(2-2-5) 

    Principle of Learning Management and Classroom Management 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศ
การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

       
1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5)    

Innovation and Education Information Technology 
    หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 
1043001  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)    

Learning Measurement and Evaluation 
              หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การ
สร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การ
ปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน  
 
1052001  จิตวิทยาส าหรับครู        3(3-0-6)    

Psychology for teacher 
     จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

   
1043002  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
              Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติ
เพ่ือการวิจัย การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                          น(ท–ป–อ) 
1063005  การประกันคุณภาพการศึกษา     3(3-0-6) 

    Educational Quality Assurance  
    หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      
1003101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    1(90) 
              Practicum  1 
              สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
และบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู 
  
1004102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    1(90) 
              Practicum  2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1003101 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 
       การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหา
ผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 
 

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                          น(ท–ป–อ) 
1012002  การจัดการค่ายวิชาการ       2(1-2-3)   
     Academic Camp Management  
     ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA 
การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท า
รายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา   
 
1063004  หลักการบริหารการศึกษา     2(1-2-3) 
     Principal of Educational Administration 
              บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการ
บริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้น า
และผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่ง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                          น(ท–ป–อ) 
1022003  ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้   2(1-2-3) 

    Skills and Techniques of Learning Management  
    ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
    

1063005  ภาวะผู้น าทางการศึกษา      2(1-2-3) 
    Educational Administration Leadership  

              แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิด
อย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศใน
ยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

     
1033202  การสร้างสื่อและแบบเรียน     2(1-2-3) 

    Medias Texts Construction  
              การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม   
ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม 
และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน  

      
1043003  สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา    2(1-2-3) 

    Statistics for Data Analysis in Education   
     หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทาง
การศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

     
1053002  การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    2(2-0-4) 

    Guidance and Activities for Student Development     
    ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของครู

แนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวใน
สถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และ
ประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                          น(ท–ป–อ) 
1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม      2(2-0-4) 

    Inclusive Education  
    ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พ้ืนฐานของการศึกษา

พิเศษ ลักษณะประเภทเด็กพิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล 
 
1001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 

    Thai Language for Communication of Teachers  
    ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียนเพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

     
1005101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู     2(2-0-4) 

    English Language for Communication of Teachers 
    การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือ

การสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
  
1024001  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2(2-0-4) 

      Chinese Language for Communication of Teachers  
       การใช้ทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
       

1031101  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     2(1-2-3) 
    Computers for Education 
    ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ

การจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 
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2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ         
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                          น(ท–ป–อ)
1005103  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540)  

    Internship 1   
    การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน

สร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย   
 
1005104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540)  

    Internship 2 
    การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก  

2.2.1 วิชาเอกบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Mathematics for Computer Teacher 
  ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การแปลงเลขฐาน การบวก ลบ คูณ หารเลขฐาน รหัสต่างๆ 
ลอจิกเกต ตรรกศาสตร์ เซตและความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน ตารางความจริง การออกแบบวงจร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานทางการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
  
1181102 การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Computer Operating Systems in Education 
  ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการและการประสานงานของกระบวนการการจ่ายงาน การจัดสรร
หน่วยประมวลผลกลาง การบริหารและการจัดการหน่วยความจ า การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม การจัดการ
อินพุตเอาต์พุตและ ความปลอดภัย ของระบบคอมพิวเตอร์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1181104 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
  Software Applications for Education 
  ปฎิบัติ  เกี่ยวกับ  ประเภทของซอฟต์แวร์  ส านักงานอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ประยุกต์    
และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น  โปรแกรมประมวลค า  โปรแกรมกราฟิกและ
น าเสนอ  โปรแกรมตารางท างาน  และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
 
1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Teaching of Basic Programming Language  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์  การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา อัลกอริทึม 
ซูโดโค้ด การเขียนผังงานและเทคนิคการแก้ไขปัญหา  ชนิดของข้อมูล  ค่าคงที่  ตัวแปร นิพจน์ การรับ
ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล  เพื่อพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาในการเรียน การสอน 
 
1181202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา  3(2-2-5)   
   Computer Graphic Design for Education   
  หลักการและทฤษฏีการออกแบบกราฟิก  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย การรับรู้ และ
การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนหลักการและกระบวนการออกแบบกราฟิกส าหรับการสื่อการสอนเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ ความจ า และเกิดทักษะ ฝึกทักษะการออกแบบงานกราฟิก เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษร การ 
ออกแบบงานกราฟิกเพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 
1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
  Electronic Media Production for Education  
  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์เนื้อหาและการ
ออกแบบกรอบการสอน ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการทดลองใช้และ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
 
1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา  3(2-2-5)   
  Database Management System in Education  
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และรูปแบบ
ของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจ าลองอี -อาร์ และการแปลงแบบจ าลองอี-อาร์เป็น
โครงสร้างตารางฐานข้อมูล การการท าให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ภาษาSQL เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1182103 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 3(2-2-5)
 Teaching of Advanced Programming Language    
  โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระท าการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับ
และแสดงผลข้อมูล  ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า  อาร์เรย์  ฟังก์ชัน  พอยเตอร์  และ
การประยุกต์การเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้ในการเรียน การสอน 
 
1182501 การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

   Troubleshooting and Maintenance of Computer  
   Equipment for Computer Teacher  

  ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ซ่อมบ ารุง ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลักการซ่อมเบื้องต้นทั้ง
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมต่างๆที่จ าเป็น รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้
ส าหรับดูแลบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนสามารถ
ปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน การสอน และใช้
งานของสถานศึกษา 
 
1182502 การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(3-2-5) 
  Data Structure and Algorithms in Education  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์  ลิงค์
ลิส  สแตก  คิว และแบบไม่เชิงเส้น ทรี  กราฟ   การน าโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ   การ
เรียงล าดับและค้นหาข้อมูล  การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม และการวัดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
  Computer Architecture and Technology in Education   
  หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการท างานของ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่วงจร ตรรกะ ระบบบัส หน่วยความจ า สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม ไปป์ไลน์ 
หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
  
1183101 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  Computer Network for Education  
  หลักการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อในการส่งข้อมูล เทคนิคการส่งข้อมูล 
การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะใกล้และระยะไกล หลักการ
เบื้องต้นการเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การแนะน าการให้บริการของระบบเครือข่ายต่าง ๆ 
การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย โปรโตคอลการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือจัด
การศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายในอนาคต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1183102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  English for Computer Teacher 
  ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ มัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรม แนวโน้ม
การใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคต 
 
1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
  Multimedia Production for Education 
  การถ่าย ภาพในระบบดิจิตอล การจัดแสง มุมกล้อง ขนาดของภาพและสัดส่วนของภาพ 
ในสตูดิโอรวมไปถึงการน าเสนอผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เทศนิคการพิมพ์ในระบบดิจิตอลรวมไปถึงการสื่อ
ความหมายของภาพให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ อีกทั้งสามารถน าเสนอใน  การสื่อสารได้เหมาะสม 
 
1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
  Teaching of Object-Oriented Programming Language 
  การออกแบบเชิงวัตถุ คลาสและซับคลาส คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทอด ล าดับชั้น
ของคลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การพ้องรูป โอเวอร์โหลดดิ้ง ส่วนต่อประสาน การอ้างอิงภายในของ
วัตถุและตารางวิธี การแบ่งพฤติกรรมและการน าไปใช้ การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
 
1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 Information System Analysis and Design for Education 
  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ศึกษา
กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ระบบงาน  การออกแบบ
ระบบงาน การพัฒนาระบบงานและการประเมินผล กรณีศึกษา 
 
1184101 การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  3(2-2-5) 
  Design and Programing on web-based Teaching  
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะค าสั่งการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ส าหรับการท าเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับฐานข้อมูล ในการสร้างเว็บเพจเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1184201  สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรม 3(2-2-5) 
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูคอมพิวเตอร์    

  Information Technology Online Social Network Law  
  and Ethics for Computer Teacher  

  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมเครือข่ายออนไลน์ พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของการใช้สังคม
ออนไลน์กับชีวิตและธุรกิจในยุคปัจจุบัน การน าไปใช้ ผลดีและผลเสียทีเกิดขึ้นจากโลกในสังคมออนไลน์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ 
 
1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(2-2-5)   
  Computer Education Project   
       การน าความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างโครงงานด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้น
การจัดท าและศึกษาประเด็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเสนอในรูปแบบโครงร่างการวิจัยหรือโครงงาน ด าเนินการ
ออกแบบตามที่ได้เสนอโครงการไว้ ตลอดจนการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการน าเสนอผลการวิจัยหรือ
โครงงาน 
 

2.2.3 วิชาเอกเลือก         
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1183106 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี  3(2-2-5) 
  Teaching of C Programming Language 
  หลักการเบื้องต้นของภาษาซี ค าสั่งรับข้อมูล ค าสั่งค านวณ ค าสั่งแสดงผล ค าสั่งควบคุม 
โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน ตัวแปรแบบต่าง ๆ การสร้างและการใช้แฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ ตัวอย่างและการ
ฝึกเขียนโปรแกรม 
  
1183107 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  Security in Computer Systems and Networks for Education 
  การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความ
ปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์
สิทธิ์และ การยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ ความม่ันคงของระบบเมล์ ความมั่นคงไอพี 
ความมั่นคงเว็ปไซต์ การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก ตรวจจับการบุกรุกและระบบ
ป้องกัน ไฟล์วอลล์ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ)  
1183108 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
  Web Design and Development for Learning 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอ เช่น การใช้ตัวอักษร (Type Graphy) หลักการ
จัดภาพ หลักการใช้สี สัดส่วน น้ าหนัก และองค์ประกอบของภาพ การโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่าย การเขียน
เนื้อหาบนเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือที่ต้องใช้ โดเมนเนม (domain 
name) การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การเลือก ISP การฝากเว็บไซต์ และประยุกต์การพัฒนาเว็บ เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน 
 
1183307 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับครูคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Basic Electronic for Computer Teacher  
  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานต่างๆ 
เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ การวิเคราะห์วงจรทรานซิสเตอร์ เฟต วงจรขยายแบบป้อนกลับ 
วงจรรวมเบื้องต้น นิยามการวัดและระบบการวัด หน่วยการวัดและมาตรฐานการวัด ความคาดเคลื่อน 
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เซนเซอร์ 
 
1183308 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  Mobile Software Development for Education 
  แพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางการศึกษาส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 
1183309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา   3(2-2-5) 
  Information and Educational Communication Technology   
  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลยุทธ์และระบบการท างานทาง
การศึกษา องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในแบบต่างๆ  รวมถึงการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา 
 
1184103 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  Robotic Development for Education  
  ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัว โครงสร้างการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด
ต่างๆ การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 
หลั กการและวิ ธี ก ารออกแบบซอฟแวร์บน ระบบสมองกลฝั งตั ว  ตั วอย่ างการป ระยุ กต์ ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1184104 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research Computer 
      ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ื อการ
วิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 
1184207 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา   3(2-2-5)   
  Teaching of Java Programming Language 
  โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ค าสั่งภาษาจา ชนิดข้อมูล
พ้ืนฐานและตัวแปร การก าหนดประโยคการประมวลผล ค าสั่งควบคุมพ้ืนฐาน อาเรย์ การก าหนดคลาส
และการสร้างวัตถุ การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ศึกษาตัวอย่างและฝึกเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ทาง
การศึกษา 
 
1184208 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย   3(2-2-5)
 Web-Based Instruction 
  การศึกษาระบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้เครือข่ายสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ศึกษาระบบการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนาสื่อ
สารสนเทศในระบบเครือข่ายทางการศึกษาและการพัฒนาบทเรียนแบบตอบสนอง (Responsive 
Learning) 
  
1184209 การจัดการค่ายวิชาการส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Academic Camp Management for Computer Teacher 
  ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ การด าเนินงานการจัดค่าย
โดยน าสาระความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปบูรณาการในการออกแบบกิจกรรมการจัดค่ายและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
 
1184210 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Application Program for Statistics and Education Research 
  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือการวิจัย
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือ
ได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1184211 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar in Computer Education 
  ส ารวจถึงประเด็นพิเศษของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะนามาใช้สนับสนุนการเรียนการ
สอน หรือการจัดการทางการศึกษาให้ทันสมัย โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่จะ
ปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม หรือการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหา
การวิจัย แบบแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอ
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพกิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 
 
1184212 การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
  Cloud Computing for Education  
  แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะส าคัญของการประมวลผลคลาวด์ 
ประเภทของการประมวลผลคลาวด์เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการคลาวด์ รูปแบบการ
ให้บริการของคลาวด์ความปลอดภัยในคลาวด์การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 
1184213 ศิลปดิจิตอล  3(2-2-5) 
  Introduction to Digital Electronics  
  ความหมาย ความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ ศึกษาการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
น าเสนอในการเรียน การเสนอและการเผยแพร่ 
 
1184214 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล 3(2-2-5)   
  Teaching of Visual Programming Language  
  พ้ืนฐานของการการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล ส่วนประกอบคุณสมบัติการท างานกับ
โค้ดและฟอร์ม พ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมือในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเม่ือเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ การเขียนโปรแกรมที่ ติดต่อกับฐานข้อมูลศึกษา ตัวอย่างและฝึกเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 
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2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก         
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
  Teaching Behavior Computer Education in Primary Education Level        
  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ วิธีการ
สอน ทักษะและเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานที่จ าลอง 
 
1184102 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5)   
  Teaching Behavior Computer Education in Secondary Education Level 
  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ วิธีการ
สอน ทักษะและเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินผล  การเตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานที่จ าลอง 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร ์(5 ป)ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีใช้เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี 2554 ได้ด าเนินมาครบ 5 ปี จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัสสดดคล้ดงกับสาากการณ  ึึ่งเป็นไป

ตามมาตรฐานหลักสูตรและกรดบมาตรฐานคุณกุฒิระดับดุดมศึกษาแห่งชาติขดงส านักงานคณะกรรมการการดุดมศึกษา และมาตรฐานกิชาชีพทางการศึกษาและ
จรรสาบรรณกิชาชีพขดงคุรุสาา เพื่ดไปจัดการศึกษาให้บัณฑิตท่ีมีคุณาาพและมาตรฐาน มีคกามสามารถแข่งขันสู่ระดับสากล 

 
หมวดวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  
1.1 กลุ่มกิชาชีพครู 

1.1.1 กิชาชีพครูบังคับ 
1.1.2 กิชาชีพครูเลืดก 
1.1.3 กิชาชีพครูปฏิบัติ 

1.2 กลุ่มกิชาเดก 
1.2.1 กิชาเดกบังคับ 
1.2.2 กิชาเดกเลืดก 
1.2.3 กิชาการสดนกิชาเดก 
1.2.4 เลืดกกิชาเดกหรืดกิชาการ

สดนกิชาเดกเพ่ิมเติม 

 
ไม่น้ดสกก่า    53    หน่กสกิต 
                 35    หน่กสกิต 
ไม่น้ดสกก่า     4    หน่กสกิต 
                 14    หน่กสกิต 
ไม่น้ดสกก่า    81    หน่กสกิต 
                 63    หน่กสกิต 
ไม่น้ดสกก่า    18    หน่กสกิต 

- 
- 

 
ไม่น้ดสกก่า    46    หน่กสกิต 
                 32    หน่กสกิต 
ไม่น้ดสกก่า     2     หน่กสกิต 
                 12    หน่กสกิต 
ไม่น้ดสกก่า    81    หน่กสกิต 
                 57    หน่กสกิต 
ไม่น้ดสกก่า   12     หน่กสกิต 
                  6     หน่กสกิต 
ไม่น้ดสกก่า     6     หน่กสกิต 

 
2. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   าาษาไทส  : หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขากิชาคดมพิกเตดร ศึกษา 
   าาษาดังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education  
ชื่อปริญญา   
   ช่ืดเต็ม (ไทส)         : ครุศาสตรบัณฑิต (คดมพิกเตดร ศึกษา) 
   ช่ืดเต็ม (ดังกฤษ)    : Bachelor of Education (Computer Education) 
   ช่ืดส่ด (ไทส)           : ค.บ. (คดมพิกเตดร ศึกษา) 
   ช่ืดส่ด (ดังกฤษ)      : B.Ed. (Computer Education) 

ชื่อหลักสูตร   
   าาษาไทส  : หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  สาขากิชาคดมพิกเตดร  
   าาษาดังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer     
ชื่อปริญญา   
   ช่ืดเต็ม (าาษาไทส)        : ครุศาสตรบัณฑติ (คดมพิกเตดร )  
   ช่ืดเต็ม (าาษาดังกฤษ)   :   Bachelor of Education (Computer) 
   ช่ืดส่ด (าาษาไทส)          :  ค.บ. (คดมพิกเตดร )   
   ช่ืดส่ด (าาษาดังกฤษ)     :  B.Ed. (Computer) 

ให้สดดคล้ดงกับมาตรฐานคุณกุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร และ
สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรห้าปี) 

ปรัชญา 
           มุ่งพัฒนาดงค คกามรู้ด้านคดมพิกเตดร  เพื่ดผลิตครูที่มีคกามรู้ 
คกามสามารถ มีคณุาาพมีคุณธรรม และจริสธรรมแห่งกิชาชีพ ตาม
แนกทางพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ปรัชญา 
            มุ่งพัฒนาดงค คกามรู้ด้านคดมพิกเตดร  เพื่ดผลิตครูที่มีคกามรู้ 
คกามสามารถ มีคณุาาพมีคุณธรรม และจริสธรรมแห่งกิชาชีพ 

ให้สดดคล้ดงกับมาตรฐานคุณกุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร และ
สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรห้าปี) 

วิสัยทัศน ์
                  ผลิตบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม 
จริสธรรม และมีคกามสามารถในการจัดการเรีสนรู้ด้านคดมพิกเตดร  และ
ประสุกต ใช้ไดึีทีในการเรีสนการสดนสร้างผลงานกิชาการ และงานกิจัส 

วิสัยทัศน ์
           ผลติบณัฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคณุธรรม จริสธรรม 
และมีคกามสามารถในการจัดการเรีสนรู้ดา้นคดมพิกเตดร  และประสกุต ใช้
ไดึีทีในการเรสีนการสดนสร้างผลงานกิชาการ และงานกิจสั 

คงเดิม 

วัตถุประสงค ์ 
1.  มีคกามรัก ศรัทธา าูมิใจ มีจรรสาบรรณในกิชาชีพคร ู
2.  มีคณุธรรม จริสธรรม มีคกามเมตตา กรณุา ต่ดผู้เรีสน 
3.  มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเดง สังคม และมีจิตใจเป็น

ประชาธิปไตส สามารถท างานร่กมกับผู้ดื่นได้ดสา่งมีประสิทธิาาพ 

วัตถุประสงค ์
1.  มีคกามรัก ศรัทธา าูมิใจ มีจรรสาบรรณในกิชาชีพครู 
2.  มีคุณธรรม จริสธรรม มีคกามเมตตา กรุณา ต่ดผู้เรีสน 
3 .  มี จิ ต ส านึ ก ในการพัฒ นาตน เดง สั งคม  และมี จิ ต ใจ เป็ น

ประชาธิปไตส สามารถท างานร่กมกับผู้ดื่นได้ดส่างมีประสิทธิาาพ 

 
คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 

4.  มีบุคลิกาาพเหมาะสมที่จะประกดบกิชาชีพครู มีคกามประพฤติ 
ปฏิบัติเป็นแบบดส่างท่ีด ี

5.  มีคกามรู้คกามสามารถ ทักษะในการประกดบกิชาชีพครู ตาม
มาตรฐานกิชาชีพครูและสามารถกิเคราะห ปัญหา กางแผน แก้ปญัหาได้
ดส่างมีประสิทธิาาพ 

6.  มีคกามใฝ่รู้ ใฝ่เรีสน กระตืดรืดร้น แสกงหาคกามรู้ เพื่ดพัฒนา
ตนเดงต่ดเนื่ดงและสามารถน าคกามรู้ที่ได้รับไปประสุกต ใช้ในการจดั
ประสบการณ ให้แก่ผู้เรีสน ดส่างมปีระสิทธิาาพ 

7.  มีคกามสามารถในการใช้าาษาไทส าาษาต่างประเทศ เพ่ืดการ
สื่ดสารได้ดส่างดีและสามารถใช้สืด่เทคโนโลสีต่างๆ ท่ีมีคกามทันสมสัได ้

8.  สามารถผลิตสื่ด กัสดุดุปกรณ  ผลงานทางด้านคดมพิกเตดร  เพื่ด
ส่งเสริมให้ผูเ้รีสนเกิดการเรสีนรูไ้ดเ้ป็นดส่างด ี

4.  มีบุคลิกาาพเหมาะสมที่จะประกดบกิชาชีพครู มีคกามประพฤติ 
ปฏิบัติเป็นแบบดส่างท่ีดี 

5.  มีคกามรู้คกามสามารถ ทักษะในการประกดบกิชาชีพครู ตาม
มาตรฐานกิชาชีพครูและสามารถกิเคราะห ปัญหา กางแผน แก้ปัญหาได้
ดส่างมีประสิทธิาาพ 

6.  มีคกามใฝ่รู้ ใฝ่เรีสน กระตืดรืดร้น แสกงหาคกามรู้ เพื่ดพัฒนา
ตนเดงต่ดเนื่ดงและสามารถน าคกามรู้ที่ ได้รับไปประสุกต ใช้ในการจัด
ประสบการณ ให้แก่ผู้เรีสน ดส่างมีประสิทธิาาพ 

7.  มีคกามสามารถในการใช้าาษาไทส าาษาต่างประเทศ เพื่ดการ
สื่ดสารได้ดส่างดีและสามารถใช้สื่ดเทคโนโลสีต่างๆ ที่มีคกามทันสมัสได้ 

8.  สามารถผลิตสื่ด กัสดุดุปกรณ  ผลงานทางด้านคดมพิกเตดร  เพื่ด
ส่งเสริมให้ผู้เรีสนเกิดการเรีสนรู้ได้เป็นดส่างดี        
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1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1012101  การศึกษาและความเป็นครู   3(2-2-5) 
Education and Self Actualization for 

Teachers   
ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนกคิดทฤษฎี

การศึกษา คกามเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทส 
กิสัสทัศน  และแผนพัฒนาการศึกษาไทส คกามส าคัญขดง
กิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ าาระงานขดงครู พัฒนาการขดง
กิชาชีพครู คุณลักษณะขดงครูที่ดี เป็นบุคคลแห่งการเรีสนรู้
และเป็นผู้น าทางกิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่ดกิชาชีพครู 
การเสริมสร้างศักสาาพและสมรรถาาพคกามเป็นครู เกณฑ 
มาตรฐานกิชาชีพครู จรรสาบรรณขดงกิชาชีพครู  กฎหมาสที่
เกี่สกข้ดงกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาคกามเป็นครูใน
สถานการณ ต่างๆ ได้แก่  สถานการณ จ าลดง  ค่าสดาสาและ
ด่ืนๆ 
 
 
 
 

1012101  ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา  
3(3-0-6)        
Philosophy and Self-actualization 

for teacher  
คกามเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐาน

กิชาชีพครูการปลูกฝังจิตกิญญาณคกามเป็นครู กฎหมาส
ที่ เกี่สกข้ดงกับครูและกิชาชีพครู การจัดการคกามรู้
เกี่สกกับกิชาชีพครู การสร้างคกามก้ากหน้าและพัฒนา
กิชาชีพครุดส่างต่ดเนื่ดง ปรัชญา แนกคิด และทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม กัฒนธรรม
แนกคิด และกลกิธีการจัดการศึกษา เพ่ืดเสริมสร้างการ
พัฒนาที่สั่งสืน หลักธรรมาาิบาล และคกามึื่ดสัตส 
สุ จ ริ ต  คุณ ธรรม  และจริ ส ธรรมขด งกิ ช าชี พ ค รู 
จรรสาบรรณขดงกิชาชีพที่คุรุสาาก าหนด คกามรดบรู้ใน
เนื้ดหากิชาที่สดนและกลสุทธ การสดน เพ่ืดให้เรีสนคิด
กิเคราะห  สังเคราะห  สร้างสรรค สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสกงหา
เลื ดก ใช้ ข้ ดมู ลข่ ากส ารคกามรู้ เพ่ื ด ให้ ทั นต่ ดการ
เปลี่สนแปลง ปฏิสัมพันธ ระหก่างครูกับผู้เรีสนที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักสาาพผู้เรีสน มีจิตกิญญาณคกามเป็นครู 

- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
สดดคล้ดงและครดบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
สาระคกามรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556 
จ านกน 3 มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 1 คกามเป็นครู 
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา 
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริสธรรม 
และจรรสาบรรณ 



 

-92- 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ประสุกต ใช้เพ่ืดพัฒนาสถานศึกษากิเคราะห เกี่สกกับ
การศึกษาเพ่ืดพัฒนาที่สั่งสืน ปฏิบัติตนเป็นแบบดส่างที่ดี 
มีจิตส านึกสาธารณะ และเสีสสละให้สังคม ปฏิบัติตาม
จรรสาบรรณขดงกิชาชีพ 

 
 
 

ไม่มี 1012103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู  3(2-2-5)  
Language and Culture for teacher  
าาษาไทสและกัฒนธรรมไทสเพ่ืดการเป็น

ครู และการพัฒนากิชาชีพครู การใช้ทักษะพ้ืนฐานใน
การฟัง พูด ด่านและเขีสนตามหลักขดงการใช้าาษาเพ่ืด
การสื่ดคกามหมาสที่ถูกต้ดงตามหลักาาษาไทส รกมไป
ถึงกัฒนธรรมประเพณี กิถีชีกิตขดงคนไทส เพ่ืดธ ารงไก้ใน
คกามเป็นไทสและการดสู่ร่กมกันดส่างสันติ 
 

- เพ่ิมราสกิชาบังคับและจัดท า
ค าดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงและ
ครดบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง สาระ
คกามรู้ สมรรถนะ และประสบการณ 
กิชาชีพขดงผู้ประกดบกิชาชีพครูตาม
ข้ดบังคับ 
คุรุสาาก่าด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 
2556 จ านกน 1 มาตรฐานคกามรู้ 
ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 3 าาษาและกัฒนธรรม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู   3(2-2-5) 

English for Teachers 
การสื่ดสาราาษาดังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง 

การพูด การด่าน และการเขีสนสถานการณ ต่างๆ ในการ
จัดการเรีสนการสดนในห้ดงเรีสนและการจัดการในชั้นเรีสน
เพ่ืดการสื่ดคกามหมาสดส่างถูกต้ดง 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู   3(2-2-5) 
English for Teachers 
การสื่ดสาราาษาดังกฤษ การใช้ทักษะการ

ฟัง การพูด การด่าน และการเขีสนสถานการณ ต่างๆ ใน
การจัดการเรีสนการสดนในห้ดงเรีสนและการจัดการใน
ชั้นเรีสนเพื่ดการสื่ดคกามหมาสดส่างถูกต้ดง 

- คงเดมิ 

1022001  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
              Curriculum Design and School 
Curriculum Development 
               ศึกษา  แนกคิด ทฤษฎี  ปรัชญาการศึกษา 
ประกัติคกามเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทส กิสัสทัศน 
และแผนพัฒนาการศึกษาไทส ทฤษฎีหลักสูตร ดงค ประกดบ
ขดงหลักสูตร รูปแบบขดงหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร การ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา  มาตรฐานการเรีสนรู้ มาตรฐาน
การเรีสนรู้ช่กงชั้นและตักชี้กัดขดงหลักสูตรดิงมาตรฐาน 
ปัญหาและแนกโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร  การ-ปรับปรุง
และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สดดคล้ดงกับท้ดงถิ่น 
การสร้างราสกิชาดิงมาตรฐาน  การดดกแบบและเขีสน
แผนการจัดการเรีสนรู้ที่ เน้นผู้ เรีสนเป็นส าคัญและดิง
มาตรฐาน   

 

1022001  การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5)  
Curriculum Development 
หลักการ แนกคิดในการจัดท าหลักสูตร การ

น าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร การกิเคราะห 
หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การกิเคราะห 
หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร      
              

- ปรับปรุงค าดธิบ าสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับ 
คุรุสาาก่าด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 
2556จ านกน 1 มาตรฐานคกามรู้ 
ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1022002  การจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
              Principle of Learning Management 

ศึกษาทฤษฎีการเรีสนรู้และการสดน รูปแบบการ
เรีสนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรีสนการสดน กาดดกแบบ
และการจัดประสบการณ การเรีสนรู้ที่เหมาะสมกับกัสขดง
ผู้เรีสน การบูรณาการเนื้ดหาในกลุ่มสาระการเรีสนรู้ การบูร
ณาการการเรีสนรู้แบบเรีสนรกม เทคนิคและกิทสาการการ
เรีสนรู้ การใช้และการผลิตสื่ดและการพัฒนานกัตกรรมการ
เรีสนรู้ที่ส่งเสริมการเรีสนรู้ขดงผู้เรีสน การจัดการการเรีสนรู้
แบบสึดผู้เรีสนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรีสนรู้และการ
จ าแนกระดับการเรีสนรู้ขดงผู้เรีสนจากการประเมินผล  ฝึก
การดดกแบบการเรีสนรู้และท าแผนการเรีสนรู้ที่ส่งเสริมการ
เรีสนรู้ขดงผู้เรีสน  การประมกลราสกิชามาจัดท าแผนการ
เรีสนรู้ราสาาคและตลดดาาค   

1022002  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน   3(2-2-5) 

    Principle of Learning Management 
and Classroom Management 
              หลักการ แนกคิด แนกปฏิบัติเกี่สกกับการ
จัดท าแผนการเรีสนรู้ การจัดการเรีสนรู้และสิ่งแกดล้ดม
เพ่ืดการเรีสนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรีสนรู้
เพ่ืดให้ผู้ เรีสนรู้จักคิดกิเคราะห  คิดสร้างสรรค  และ
แก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรีสนรู้แบบเรีสนรกม 
การจัดการชั้ น เรี สน การพัฒนาศูนส การเรีสนใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการเรีสนรู้และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรสากาศการจัดการชั้น
เรีสนให้ผู้เรีสนเกิดการเรีสนรู้ 
 

- ปรับปรุงชื่ดราสกิชาและค าดธิบาส
ราสกิชาให้สดดคล้ดงและครดบคลุม
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสาา 
เรื่ดง สาระคกามรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับ 
คุรุสาาก่าด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 
2556 
 - มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรีสนรู้
และการจักการชั้นเรีสน  

1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา   3(2-2-5)   

Innovation and Education Information 
Technology 

ศึกษาแนกคิดทฤษฎีเทคโนโลสีและนกัตกรรม
การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณาาพการเรีสนรู้ เทคโนโลสี
สารสนเทศ  การกิเคราะห ปัญหาที่เกิดจากการใช้นกัตกรรม
เทคโนโลสีและสารสนเทศ แหล่งการเรีสนรู้และเครืดข่าสการ

1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา   3(2-2-5)   

Innovation and Education 
Information Technology 
               หลักการ แนกคิ ด  การดดกแบบ  การ
ประสุกต ใช้ และการประเมินสื่ด นกัตกรรม เทคโนโลสี   
สารสนเทศ เพ่ืดการเรีสนรู้ เทคโนโลสีสารสนเทศเพ่ืด
การสื่ดสาร การประสุกต ใช้และประเมินสื่ด นกัตกรรม 

- ปรับปรุงค าดธิบ าสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับ คุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านกน 1 มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้ 
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เรีสนรู้ฝึกปฎิบัติการดดกแบบการสร้างแบบการประสุกต ใช้
นกัตกรรมและเทคโนโลสีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน การประเมินและการ-ปรับปรุงนกัตกรรมเพ่ืดให้
ผู้เรีสนเกิดการเรีสนรู้ที่ดี แสกงหาแหล่งเรีสนรู้ที่หลากหลาส
เพ่ืดส่งเสริมการเรีสนรู้ขดงผู้เรีสนและการจัดการเรีสนรู้บน
เครืดข่าสเทคโนโลสีสารสนเทศ 

เทคโนโลสีสารสนเทศเพ่ืดการเรีสนรู้ และใช้เทคโนโลสี
สารสนเทศเพ่ืดการสื่ดสาร 
 

ม าต รฐ าน ที่  8 น กั ต ก ร รม แ ล ะ
เทคโนโลสีสารสนเทศทางการศึกษา  
 

1043001  การวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5) 
     Educational  Measurement  and  
Evaluation        

ศึกษาหลักการและเทคนิคการกัดและประเมินผล
ทางการศึกษา การสร้างและการใช้เครื่ดงมืดกัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา การกัดและประเมินตามสาาพจริงและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการ-ปรับปรุงการจัดการเรีสนรู้และ
หลักสูตร การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมิน
าาคปฏิบัติและประเมินผลแบบส่ดสและแบบรกม ศึกษา
ระเบีสบการประเมินผลการเรีสนขดงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิเคราะห ปัญหาและแก้ปัญหาการกัดและประเมินผลใน
โรงเรีสน ฝึกปฏิบัติการกางแผนการประเมินผลการเรีสนรู้ตาม
สาาพจริง การสร้างแบบทดสดบชนิดต่างๆ การกิเคราะห 
คุณาาพขดงแบบทดสดบ การแปลคกามหมาสขดงคะแนน
จากการสดบ 
 

1043001  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
              3(2-2-5)  
              Learning Measurement and 
Evaluation 
             หลักการ แนกคิด และแนกปฏิบัติในการกัด 
และประเมินผลการเรีสนรู้ขดงผู้ เรีสน  การประเมิน
าาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบส่ดสและแบบรกม การ
ประเมินผลการเรีสนรู้ตามสาาพจริง การสร้างและการ
กิ เคราะห คุณาาพขดงเครื่ดงมืดกัดผล การเรีสนรู้ 
ระเบีสบการประเมินผลการเรีสน การปฏิบัติการกัดและ
ประเมินผล สามารถกัดและประเมินได้ และการน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรีสน  
              

- ปรับปรุงค าดธิบ าสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านกน 1 มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้ 
- ม า ต ร ฐ า น ที่  9  ก า ร กั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรีสนรู้ 
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1052001  จิตวิทยาส าหรับครู    3(3-0-6) 
     Psychology for teacher  

ศึกษาจิตกิทสาพ้ืนฐานที่เกี่สกข้ดงกับพัฒนาการ
มนุษส   จิตกิทสาการศึกษา  จิตกิทสาการแนะแนกและให้
ค าปรึกษา  การจัดบริการแนะแนกในสถานศึกษา การให้
ค าปรึกษา และการช่กสเหลืดผู้เรีสนให้มีคุณาาพชีกิตที่ดีขึ้น  
ดิทธิพลขดงพันธุกรรมและสิ่งแกดล้ดมที่มีต่ดการเรีสนรู้ 
ทฤษฎีการเรีสนรู้และการประสุกต ใช้  ปัจจัสที่ส่งผลต่ดการ
เรีสนรู้  การจัดสาาพแกดล้ดมที่สนับสนุนให้เกิดการเรีสนรู้ที่
มีประสิทธิาาพและสามารถส่งเสริมคกามถนัดและคกามสนใจ
ขดงผู้เรีสน 

1052001  จิตวิทยาส าหรับครู    3(3-0-6)         
              Psychology for teacher 
              จิตกิทสาพ้ืนฐาน จิตกิทสาพัฒนาการขดง
มนุษส  จิตกิทสาการเรีสนรู้ และจิตกิทสาการศึกษา 
จิตกิทสาแนะแนกและการให้ค าปรึกษา การประสุกต ใช้
ในการเรีสนการสดน  สามารถให้ค าแนะน าช่กสเหลืด
ผู้เรีสนให้มีคุณาาพชีกิตที่ดีขึ้น ใช้จิตกิทสาเพ่ืดคกาม
เข้าใจและสนับสนุนการเรีสนรู้ขดงผู้ เรีสนให้ เต็ม
ศักสาาพ 
               

 - ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านกน 1 มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 4 จิตกิทสาส าหรบครู 

1043002   การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5)    
               Educational Research 

 ศึกษาทฤษฎีและกระบกนทัศน การกิจัส รูปแบบ
การกิจัส การดดกแบบการกิจัส กระบกนการกิจัส สถิติเพ่ืด
การกิจัส การกิจัสเชิงปฏิบัติการ การเสนดโครงร่างการกิจัส 
ฝึกปฏิบัติการกิจัส เขีสนราสงานการกิจัสและประเมินงานกิจัส  
น าเสนดผลงานกิจัส  ศึกษาค้นคก้างานกิจัสในการพัฒนา
กระบกนการจัดการเรีสนรู้  ใช้กระบกนการกิจัสในการ
แก้ปัญหา  การน าผลการกิจัสไปใช้ในการจัดการเรีสนการ
สดนและท ากิจัสเพ่ืดพัฒนาการเรีสนการสดนและพัฒนา
ผู้เรีสน 

1043002  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
              Research for Learning 
Development 
              หลักการ แนกคิด แนกปฏิบัติในการกิจัส 
การดดกแบบการกิจัส กระบกนการกิจัส สถิติเพ่ืดการ
กิจัส การกิจัสเพ่ืดพัฒนาการเรีสนรู้ การใช้และผลิต
งานกิจัสเพื่ดพัฒนาการเรีสนรู้ การน าผลการกิจัสไปใช้ใน
การจัดการเรีสนการสดน ปฏิบัติการท ากิจั ส เพ่ืด
พัฒนาการเรีสนการสดนและพัฒนาผู้เรีสน 
 

 - ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพ พ.ศ. 2556
จ านกน 1 มาตรฐานคกามรู้  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 7การกิจัสเพ่ืดพัฒนาการ
เรีสนรู้ 
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ไม่มี 1063005  การประกันคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 

    Educational Quality Assurance  
              หลักการ แนกคิด เกี่สกกับการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา แนกปฏิบัติเกี่สกกับการจัดการคุณาาพ
การศึกษา การประกันคุณาาพการศึกษา กฎหมาสที่
เกี่สกข้ดงกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรีสนรู้และพัฒนาคุณาาพการเรีสนรู้ดส่าง
ต่ดเนื่ดง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณาาพการ
จัดกิจกรรมการเรีสนรู้ 
               

- เพ่ิ ม ราสกิช าบั งคั บ และจั ดท า
ค าดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงและ
ค ร ด บ ค ลุ ม ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง สาระ
คกามรู้ สมรรถนะ และประสบการณ 
กิชาชีพขดงผู้ประกดบกิชาชีพครูตาม
ข้ดบังคับคุรุสาาก่าด้กส มาตรฐาน
กิ ช าชี พ  พ .ศ . 2556  จ าน กน  1 
มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้ 
- ม าต รฐ าน ที่  1 0  ก า รป ระกั น
คุณาาพการศึกษา 
- การบริหารการศึกษาและกฎหมาส
ที่เก่ีสกข้ดง 
*เป็นไปตามกรดบคกามรู้กิชาชีพครู 

1003101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  1(90)
     Practicum  1 

การศึกษาสั ง เกตและฝึกการเป็ นผู้ ช่ กสครู 
เกี่สกกับธรรมชาติและพัฒนาการเรีสนขดงนักเรีสนการ
บริห ารจัดการขดงนั ก เรีสนสถานศึ กษา การบริห าร
สถานศึกษาและการจัดการเรีสนรู้ในระดับประถมศึกษาหรืด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดสให้ผู้เรีสนได้ฝึกการ
สังเกตและมีส่กนร่กมกับสถานศึกษาดส่างน้ดส 2 สัปดาห  

1003101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1       
     1(90) 
              Practicum  1 
              สังเกตการณ และฝึกการเป็นผู้ช่กสครู เรีสนรู้
งานในหน้าที่ ครู โดสศึกษาเกี่สกกับธรรมชาติและ
พัฒนาการเรีสนรู้ขดงผู้เรีสน การบริหารจัดการในชั้น
เรีสนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่สกข้ดงและ
บทบาทหน้าที่ขดงคกามเป็นครู 

 - ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพ พ.ศ. 2556 
ก่าด้กสการฝึกปฏิบัติกิชาชีพระหก่าง
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               เรีสน 

1004102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2            
              1(90)        
              Practicum  2 

ศึกษา  สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่กส  กางแผน
และจัดท าแผนการเรีสนรู้  กิเคราะห  ดาิปราส  แผนการ
เรีสนรู้ในระดับก่ดนประถมศึกษาหรืดตามกลุ่มสารการเรีสนรู้
สาขากิชาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น ามาใช้ทดลดงใช้ใน
สถานศึกษาดส่างน้ดส 2 สัปดาห   แล้กน ามา-ปรับปรุงแก้ไข
าาสใต้การนิเทศขดงผู้ทรงคุณกุฒิด้านกิชาชีพครู 

1004102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
              1(90)       
              Practicum  2 
               การจัดท าแผนการจัดการเรีสนรู้ให้ผู้เรีสน
สร้างคกามรู้ด้กสตนเดง การทดลดงสดนในสถานการณ 
จ าลดง และสถานการณ จริง ดดกแบบทดสดบ ข้ดสดบ
หรืดเครื่ดงมืดกัดผล การตรกจข้ดสดบ การให้คะแนน 
และการตัดสินผลการเรีสน การสดนาาคปฏิบัติและการ
ให้คะแนน การกิจัสแก้ปัญหาผู้เรีสน การพัฒนาคกาม
เป็นครูมืดดาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรีสนรู้ 
เพ่ื ดจุดประสงค การสดนที่ หลากหลาส สามารถ
ปฏิบัติการสดน ดดกแบบทดสดบ กัดและประเมินผล
ผู้เรีสน           

 - ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพ พ.ศ. 2556 
ก่าด้กสการฝึกปฏิบัติกิชาชีพระหก่าง
เรีสน 

1012002   การจัดการค่ายวิชาการ    2(1-2-3)         
              Academic Camp Management  
               ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่าสกิชาการ กิจกรรม
นันทนาการตามกระบกนการ PDCA การกางแผน (Plan) 
การด าเนินการ (Do) การตรกจสดบ (Check) การ-ปรับปรุง
แก้ไข (Act) การจัดท าราสงานการด าเนินงานการจัดค่าสและ
การฝึกปฏิบัติการจัดการค่าสกิชาการในสถานศึกษา 
 

1012002   การจัดการค่ายวิชาการ    2(1-2-3)          
              Academic Camp Management  
               ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่าสกิชาการ 
กิจกรรมนันทนาการตามกระบกนการ PDCA การ
กางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรกจสดบ 
(Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท าราสงาน
การด าเนินงานการจัดค่าสและการฝึกปฏิบัติการจัดการ
ค่าสกิชาการในสถานศึกษา 

- คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ไม่มี 1063004  หลักการบริหารการศึกษา   2(1-2-3) 

     Principal of Educational 
Administration 
              บริบท คกามเป็นมาขดงหลักการ ทฤษฎี 
แนกคิดทางการบริหารการศึกษา และการบริหาร
สถานศึกษา ระบบการศึกษา คกามสามารถเชิ ง
สมรรถนะขดงผู้บริหารในศตกรรษที่ 21 าากะผู้น าและผู้
ตาม รกมทั้งกัฒนธรรมและการติดต่ดสื่ดสารทั้งาาสใน
และาาสนดกดงค การ การพัฒนาดงค การแห่งนกัตกรรม
การจัดการเรีสนรู้  

        

- เ พ่ิ ม ร าส กิ ช า เลื ด ก แ ละจั ด ท า
ค าดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงคกาม
เหมาะสมกับสถานการณ ปัจจุบัน  

1013001  การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้     2(1-2-3)  
              Classroom  Management  and 
Environment for  Learning  
              แนกคิด หลักการและคกามส าคัญการบริหาร 
จัดการชั้นเรีสน ห้ดงเรีสนสร้างสรรค และกลสุทธ การบริหาร
จัดการชั้นเรีสน  สิ่งแกดล้ดมเพ่ืดการเรีสนรู้ทั้งใน และนดก
สถานศึกษา าูมิปัญญาท้ดงถิ่นาูมิปัญญาไทส แหล่งเรีสนรู้ทั้ง
ธรรมชาติและทางกัฒนธรรมขดงท้ดงถิ่น   และแหล่งเรีสนรู้
เศรษฐกิจแบบพดเพีสงและการพัฒนาที่ สั่งสืน 
 

ไม่มี - ตัดราสกิชา เพราะเนื้ดหาึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาการจัดการเรีสนรู้และการ
บริหารจัดการในชั้นเรีสน  
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ไม่มี 1022003  ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการ

เรียนรู้   2(1-2-3) 
                Skills and Techniques of Learning   
Management                  

                                 คกามหมาส ขดบข่าส คกามส าคัญขดง
ทักษะการสดน และเทคนิคการจัดการเรีสนรู้  

 
 

- เ พ่ิ ม ร าส กิ ช า เลื ด ก แ ละจั ด ท า
ค าดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงคกาม
เหมาะสมกับสถานการณ ปัจจุบัน 

 ไม่มี 
 

1063005  ภาวะผู้น าทางการศึกษา   2(1-2-3) 
                           Educational Administration 

Leadership  
              แนกคิด  ทฤษฎี  หลักการขดงาากะผู้น า  
การเสริมสร้างาากะผู้น าทางการศึกษา การคิดดส่างเป็น
ระบบ การบริหารคกามสัมพันธ ทั้ งในระดับบุคคล  
ระดับดงค การและการสื่ดสารสารสนเทศในสุคแห่งการ
เรีสนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพสากรทางการศึกษาใน
บริบทขดงการเปลี่สนแปลงขดงสังคมการเสริมสร้าง
กัฒนธรรมดงค การสามารถบูรณาการกฎ ระเบีสบ และ
ดงค คกามรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณาาพการ
จัดการศึกษา 
 
 

- เ พ่ิ ม ร าส กิ ช า เลื ด ก แ ละจั ด ท า
ค าดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงคกาม
เหมาะสมกับสถานการณ ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1023202  การสร้างสื่อและแบบเรียน   2(1-2-3)       
              Medias Texts Construction 
              ศึกษาและกิเคราะห เกี่สกกับสื่ดการเรีสนการสดน
และแบบเรีสนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ การคัดเลืดก
สื่ดและแบบเรีสน การตรกจสดบคุณาาพกิเคราะห  การสร้าง
และการประเมินคุณาาพขดงสื่ดและแบบเรีสน 

1033202  การสร้างสื่อและแบบเรียน   2(1-2-3)       
              Medias Texts Construction  
               การผลิตสื่ดและแบบเรีสน โดสใช้กัสดุใน
ท้ดงถิ่น และการน าเทคโนโลสีเข้ามามีส่กนร่กม ในการ
ผลิต สามารถน าไปประสุกต ใช้ได้ คกามคิดสร้างสรรค 
และต่ดสดดการสร้างและการใช้สื่ด นกัตกรรม และ
แบบเรีสนดส่างหลากหลาส เพ่ืดตดบสนดงคกาม
แตกต่างระหก่างบุคคล และพัฒนาศักสาาพขดงผู้เรีสน 
 
 

 - ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
สดดคล้ดงและครดบคลุมตามคกาม
เหมาะสมกับสถานการณ ปัจจุบัน 

ไม่มี 1043003  สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา   
              2(1-2-3) 
              Statistics for Data Analysis in 
Education   
               หลักการระเบีสบกิธีการทางสถิติ ประเาท
ขดงสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติ
าาคบรรสาส สถิติด้างดิง การเลืดกใช้สถิติที่เหมาะสมกับ
ข้ดมูลทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
กิเคราะห ข้ดมูล 
       
 
 

- เพ่ิมราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
สถานการณ ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ไม่มี 1053002  การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

              2(2-0-4)  
              Guidance and Activities for 
Student Development          

     คกามหมาส  คกามส าคัญและปรัชญาการ
แนะแนก   คุณสมบัติและจรรสาบรรณขดงครูแนะแนก 
หลักการและประเาทขดงการแนะแนก การจัดกิจกรรม
แนะแนกและบริการแนะแนกในสถานศึกษาและ
คกามหมาส คกามส าคัญ จุดมุ่งหมาสขดงกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรีสนหลักการขดบข่าส และประเาทขดงกิจกรรม 
แนกทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรีสน  

     

- เพ่ิมราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
สถานการณ ปัจจุบัน 

1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม   2(2-0-4)           
              Inclusive Education  
              คกามหมาส ประกัติ  ปรัชญา บทบาท และ
คกามส าคัญขดงการศึกษาพิเศษ คกามรู้พ้ืนฐานเกี่สกกับการ
จัดการศึกษาแบบเรีสนรกม ลักษณะ ประเาทเด็กพิเศษการ
ปรับเปลี่สนเพ่ืดการจัดการศึกษาแบบเรีสนรกม เทคนิคการ
สดน การจัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน 

1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม   2(2-0-4)    
              Inclusive Education  
              คกามหมาส ประกัติ  ป รัชญ า บทบาท 
คกามส าคัญและคกามรู้พ้ืนฐานขดงการศึกษาแบบเรีสน
รกมลักษณะประเาทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่สนเพ่ืดการ
จัดการศึกษาแบบเรีสนรกม เทคนิคการสดน การจัดการ
พฤติกรรม บริการสนับสนุน และการดดกแบบสากล 
               
 
 

 - ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
สดดคล้ดงและครดบคลุมตามคกาม
เหมาะสมกับสถานการณ ปัจจุบัน 
และเปลี่สนราสกิชาชีพครูบังคับเป็น
ราส กิชาชีพครูเลืดก 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ไม่มี 1001002   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู      

     2(2-0-4) 
     Thai Language for 

Communication of Teachers  
                ฝึกทักษะการใช้าาษาไทสเพ่ืดการสื่ดสาร 
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การด่านและการเขีสน
เพ่ืดสื่ดคกามหมาสดส่างถูกต้ดง ตลดดจนสามารถใช้
าาษาไทสเพ่ืดปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้ดส่างถูกต้ดงตาม
ระเบีสบทางราชการ 
 
 

- เพ่ิมราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
สถานการณ ปัจจุบัน 

ไม่มี 1005101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู      
    2(2-0-4) 
    English Language for 

Communication of Teachers 
               การใช้ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง พูด ด่านและ
เขีสน ตามหลักขดงการใช้าาษาดังกฤษ เพ่ืดการสื่ดสาร
เบื้ดงต้นตลดดจนการใช้าาษาดังกฤษในการจัดการ
เรีสนรู้ได้ดส่างเหมาะสม  
                
 
 

- เพ่ิมราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
สถานการณ ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ไม่มี 1024001  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับครู       

    2(2-0-4) 
    Chinese Language for 

Communication of Teachers      
    การใช้ทั กษะาาษาจีน เพ่ืดการสื่ ดสาร 

สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การด่านและการเขีสน
าาษาจีน ตลดดจนการใช้าาษาจีนในการจัดการเรีสนรู้
ได้ดส่างเหมาะสม 

 

- เพ่ิมราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
สถานการณ ปัจจุบัน 
 
 
 

ไม่มี 1031101  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   2(1-2-3)       
             Computers for Education 
              คกามหมาส คกามส าคัญขดงคดมพิกเตดร 
เพ่ืดการศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืดการจัดท า
เดกสาร การค านกณ การน าเสนดงาน และการสืบค้น
ข้ดมูล การประสุกต ใช้คดมพิกเตดร ในการจัดการเรีสนรู้ 
และการบริหารจัดการศึกษา 
                 

- เพ่ิมราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
สถานการณ ปัจจุบัน 

1031101  เทคโนโลยีส าหรับครู 1   1(0-2-1) 
             Technology for Teachers 1 
              ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลสีสารสนเทศและ
คดมพิกเตดร เพ่ืดการสื่ดสาร และสร้างสรรค งานด้กสข้ดคกาม 
าาพ กราฟและสัญลักษณ ต่างๆ  

ไม่มี - ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1031102  เทคโนโลยีส าหรับครู 2   1(0-2-1) 
             Technology for Teachers 2 
              ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลสีสารสนเทศและ
คดมพิกเตดร เพ่ืดการสื่ดสารและการสร้างสรรค งานด้กส
าาพเคลื่ดนไหกและกีดิทัศน และด่ืนๆ  ด้กสโปรแกรมประสุกต 
ต่างๆ  

ไม่มี - ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ปัจจุบัน 

1033203   นวัตกรรมการศึกษา   2(1-2-3)   
               Educational Innovation 
                ศึกษาคกามหมาส คกามส าคัญ หลักการและ
ประเาทขดงนกัตกรรมการศึกษา การสร้าง การเลืดกใช้
นกัตกรรมเพ่ืด-ปรับปรุงการเรีสนการสดน  ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาสาาพปัญหาการเรีสนการสดนในสถานศึกษา น าเสนด
รูปแบบนกัตกรรมที่เหมาะสม  ท าการผลิตเพ่ืดน าไปทดลดง
ใช้และ-ปรับปรุงแก้ไข   

ไม่มี - ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ปัจจุบัน 

1044001  การวิจัยในชั้นเรียน   2(1-2-3)   
             Classroom Research 
              ศึกษากิเคราะห รูปแบบและกิธีการกิจัสในชั้นเรีสน 
ดาิปราสคกามส าคัญและกระบกนการ กิจัสในชั้นเรีสน ฝึก
ปฏิบัติการสังเกตเก็บข้ดมูลเพ่ืดก าหนดปัญหากิจัสในชั้นเรีสน 
พัฒนานกัตกรรมเทคโนโลสีเพ่ืดแก้ปัญหาทางการศึกษา 
ดดกแบบและเขีสนโครงร่างการกิจัส ด าเนินการทดลดงเก็บ
ข้ดมูล กิเคราะห และแปลผลคกามหมาสข้ดมูล เขีสนราสงาน

ไม่มี - ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
การกิจัส น าเสนดผลการกิจัส   
1044002  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา       
2(1-2-3) 
             Educational Innovation Research and 
Development 
             ศึกษาคกามรู้พ้ืนฐานเกี่สกกับการกิจัสและพัฒนา
นกัตกรรมการศึกษา การกิเคราะห  สังเคราะห  ส ารกจสาาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและคกามต้ดงการขดงการปฏิบัติงานทาง
การศึกษา การดดกแบบ สร้างและประเมินนกัตกรรม
การศึกษา การทดลดงใช้นกัตกรรมการศึกษา การประเมิน 
และ-ปรับปรุงนกัตกรรมการศึกษา การเผสแพร่นกัตกรรม
การศึกษา ประเาทขดงการกิจัสและพัฒนานกัตกรรม
การศึกษา เครื่ดงมืดเก็บรกบรกมข้ดมูลและกิเคราะห ข้ดมูล 
เสนดโครงร่างการกิจัส ฝึกปฏิบัติการกิจัส เขีสนราสงานการ
กิจัสและประเมินคุณาาพงานกิจัสและพัฒนานกัตกรรม
การศึกษา  

ไม่มี - ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ปัจจุบัน 

1052001  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม2   (2-1-3)   
              Theories and Group Dynamics Practice
     คกามรู้เบื้ดงต้นเกี่สกกับกระบกนการกลุ่ม ทฤษฎี
ส าคัญที่เกี่สกข้ดง เช่น ทฤษฎีบุคลิกาาพขดงกลุ่ม ทฤษฎีการ
แลกเปลี่สน ทฤษฎีคกามสัมพันธ ระหก่าง บุคคล เป็นต้น 
ดงค ประกดบขดงกระบกนการกลุ่ม การสื่ดคกามหมาส 

ไม่มี - ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
กระบกนการท างานกลุ่ม กิเคราะห พฤติกรรมขดงผู้น ากลุ่ม 
และปฏิ สั ม พั นธ ขดงสมาชิ ก ในกลุ่ ม  การป ระสุ กต ใช้
กระบกนการกลุ่มเพ่ืดพัฒนาคกามเข้าใจตนเดงและผู้ด่ืน การ
เรีสนรู้ดงค กรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ 
1052001  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น   2(2-0-4)   
              Adolescence Guidance Psychology 
              ศึกษาเกี่สกกับกัสรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการขดง
กัสรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ ขดงกัสรุ่น ปัจจัสที่ส่งผลต่ด
พัฒนาการ ปัญหาเฉพาะกัส บทบาทขดงครูกับการแนะแนก
เด็กกัสรุ่นในโรงเรีสน การจัดบริการแนะแนกเพ่ืดป้ดงกัน 
แก้ไขปัญหาและตดบสนดงคกามต้ดงการขดงกัสรุ่นด้าน
การศึ กษา ดาชีพ  สั งคม  ส่ กนตั กแนกทางการพัฒ นา
คกามสามารถและศักสาาพขดงกัสรุ่นโดสใช้กระบกนการแนะ
แนก 

ไม่มี - ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ปัจจุบัน 

1083002  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม              
             2(2-0-4) 
             Provision of Early Intervention Services 
             คกามหมาส คกามส าคัญ ขดงการให้บริการ
ช่กสเหลืดระสะแรกเริ่ม ปัญหาและคกามต้ดงการเฉพาะขดง
เด็กพิเศษแต่ละประเาท กระบกนการให้บริการช่กสเหลืด
ระสะแรกเริ่ม หลักและกิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การ
ปรึกษาและท างานร่กมกับพ่ดแม่และครดบครัก ดงค กรและ

ไม่มี - ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
หน่กสงานที่เกี่สกข้ดง 
วิชาชีพครูปฏิบัติ 
1004103  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                 
             6(540) 
             Internship 1 
              ฝึกปฏิบัติการสดนโดสการบูรณาการคกามรู้
ทั้งหมดในสาขากิชามาใช้ในการปฏิบัติการสดนในสถานศึกษา 
การจัดท าแผนการจัดการเรีสนรู้ที่สึดผู้เรีสนเป็นส าคัญ การจัด
กระบกนการเรีสนรู้  การเลืดกใช้ การผลิตสื่ดและนกัตกรรมที่
สดดคล้ดงกับการจัดการเรีสนรู้  การใช้เทคนิคและสุทธกิธีใน
การจัดการเรีสนรู้ การกัดและประเมินผลการเรีสนรู้ การน า
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรีสนรู้และพัฒนา
คุณาาพผู้เรีสน การบันทึกและราสงานผลการจัดการเรีสนรู้ 
การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจ าชั้น งาน
ธุรการชั้นเรีสน งานบริการ งานแนะแนก งานกิจกรรม
นักเรีสนและงานคกามสัมพันธ กับชุมชน   

วิชาชีพครูปฏิบัติ 
1005103  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                  
              6(540) 
              Internship 1   
              การปฏิบัติการสดนกิชาเดกในสถานศึกษา 
การจัดท าแผนการจัดการเรีสนรู้ ให้ผู้เรีสนสร้างคกามรู้
ด้กสตนเดง การพัฒนาสื่ ดการเรีสนรู้  การกัดและ
ประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรีสน การ
ดดกแบบทดสดบ ข้ดสดบหรืดเครื่ดงมืดกัดผล การ
ตรกจข้ดสดบ การตัดสินผลการเรีสนการแลกเปลี่สน
เรีสนรู้ หรืดแบ่งปันคกามรู้ในการสัมมนาระหก่างฝึก 
และหลังฝึกประสบการณ กิชาชีพ การปฏิบัติงานด่ืนที่
ได้รับมดบหมาส   
             

  - ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556 ก่า
ด้ ก ส ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ด น ใ น
สถานศึกษาในสาขากิชาเฉพาะ 
 

1005104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                 
              6(540)      
              Internship 2 
              ปฏิบั ติ งาน ในสถานศึกษาต่ด เนื่ ดงจากการ
ปฏิบัติการสดนในสถานศึกษา  1  จัดการเรีสนรู้ในสาขากิชา
เฉพาะ  -ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรีสนรู้ให้เหมาะสม

1005104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                    
   6(540)  
   Internship 2 

              การปฏิบัติการสดนกิชาเดกในสถานศึกษา 
การจัดท าแผนการจัดการเรีสนรู้ การกัดและประเมินผล 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรีสน การพัฒนาสื่ดการ

 - ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
ส ดด ค ล้ ด งแล ะค รดบ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง 
ส า ร ะค ก าม รู้  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
ประสบการณ กิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
กับศักสาาพขดงผู้เรีสน  น าปัญหาการเรีสนรู้ขดงนักเรีสนมา เรีสนรู้ การกิจัสเพ่ืดพัฒนาผู้เรีสน และการแลกเปลี่สน

เรีสนรู้ หรืดแบ่งปันคกามรู้ในการสัมมนาระหก่างฝึก 
และหลังฝึกประสบการณ กิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง 
และศึกษากิจัสเพ่ืดพัฒนาผู้เรีสน การปฏิบัติงานด่ืนที่
ได้รับมดบหมาส  
               

ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556 ก่า
ด้ ก ส ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ด น ใ น
สถานศึกษาในสาขากิชาเฉพาะ 

 
1.2 กลุ่มวิชาเอก 
 

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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1181101  คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
        Mathematics for Computer Teacher        

 ศึกษากงจรดิจิตดลดิเล็กทรดนิกส  ระบบตักเลข 
เลขฐานต่างๆ การบกก ลบ คูณ หาร การเปลี่สนแปลงฐาน
เลข รหัสต่าง ๆ ลดจิกเกทชนิดต่างๆ หลักการพีชคณิตบูลีน
และการดดกแบบกงจร เพ่ืดการประสุกต ใช้งานทางการศึกษา 
และการเรีสน การสดน 

1181101    คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
                3(2-2-5)    
                Mathematics for Computer 
Teacher   

   ระบบตักเลข เลขฐานต่างๆ การแปลงเลข
ฐาน การบกก ลบ คูณ หารเลขฐาน รหัสต่างๆ ลดจิก
เกต ตรรกศาสตร  เึตและคกามสัมพันธ  พีชคณิตบูลีน 
ตารางคกามจริง การดดกแบบกงจร เพ่ืดประสุกต ใช้งาน
ทางการเรีสนการสดนด้านคดมพิกเตดร  

- ปรับปรุงจ านกนหน่กสกิต และ
ค าดธิบาสราสกิชาให้เหมาะสมกับ
การเรีสนการสดน และสดดคล้ดง
กับสาาพเทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1181102  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
             Computer Operating Systems  

 คกามหมาสและกิกัฒนาการขดงระบบ ปฏิบัติการ 
บทบาท หน้าที่ขดงระบบปฏิบัติการ โครงสร้างขดงระบบ
คดมพิกเตดร  กระบกนการและการประสานงานขดง
กระบกนการการจ่าสงาน การจัดสรรหน่กสประมกลผลกลาง 
การบริหารและการจัดการหน่กสคกามจ า การจัดคิกงานและ
การจัดสรรทรัพสากรการจัดการข้ดมูลและกาแสดงผลระบบ
แฟ้ม การคกบคุม การคืนสู่สาาพเดิม 

1181102   การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
               3(2-2-5)     
               Education Computer Operating 
Systems 

   ค ก า ม ห ม า ส แ ล ะ กิ กั ฒ น า ก า ร ข ด ง
ระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ขดงระบบปฏิบัติการ 
โครงสร้างขดงระบบคดมพิกเตดร  กระบกนการและการ
ประสานงานขดงกระบกนการการจ่าสงาน การจัดสรร
หน่กสประมกลผลกลาง การบริหารและการจัดการ
หน่กสคกามจ า การคกบคุม การคืนสู่สาาพเดิม การ
จัดการดินพุตเดาต พุตและ คกามปลดดาัส ขดงระบบ
คดมพิกเตดร  

- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 

 1181104  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา  
              3(2-2-5)  
              Software Applications for 
Education  

 ปฎิบัติ  เกี่สกกับ  ประเาทขดงึดฟต แกร   
ส านักงานดัตโนมัติและึดฟต แกร ประสุกต     และการ
ใช้งานโปรแกรมคดมพิกเตดร ประเาทต่าง ๆ เช่น  

- เพ่ิมราสกิชาใหม่ ในหลักสูตร 
เพ่ืดให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

โปรแกรมประมกลค า  โปรแกรมกราฟิกและน าเสนด  
โปรแกรมตารางท างาน  และโปรแกรมจัดการฐานข้ดมูล 

1181201  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น   3(2-2-5) 
             Teaching of Computer Language 
Programming   
             ศึกษาลักษณะขดงาาษาคดมพิกเตดร  การดดกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมพ้ืนฐานการเขีสนโปรแกรม
าาษาคดมพิกเตดร  และกิธีการสดน 

1181201  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น   3(2-2-5)         
             Teaching of basic Programming 
Language  

 คกามรู้เบื้ดงต้นเกี่สกกับาาษาคดมพิกเตดร   
การก าหนดและกิเคราะห ปัญหา ดัลกดริทึม ึูโดโค้ด 
การเขีสนผังงานและเทคนิคการแก้ไขปัญหา  ชนิดขดง
ข้ดมูล  ค่าคงที่   ตักแปร นิพจน  การรับข้ดมูลและ
แสดงผลข้ดมูล  เพ่ืดพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาใน
การเรีสน การสดน 

- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 

1182401  คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
การศึกษา   3(2-2-5)   
             Computer Graphics and Animation for 
Education   

ศึกษาและพัฒ นาคดมพิ กเตดร กราฟิ กและ
าาพเคลื่ดนไหก และเทคโนโลสีที่ เกี่สกข้ดง Computer 
Graphics Vector Graphics แล ะ  Bitmap Graphics กี ดี
ทัศน  เสีสง ตักดักษรและฟดนต  การกางรูปแบบข้ดคกาม 
พ้ื น ฐ าน ก ารดดก แบ บ  XML กั บ  Multimedia ระบ บ

1181202  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ
การศึกษา   3(2-2-5)   
              Computer Graphic Design for 
Education   

  หลักการและทฤษฏีการดดกแบบกราฟิก  
การสื่ดสาร  การสื่ดคกามหมาส การรับรู้ และการเรีสนรู้ 
สื่ดการเรีสนการสดนหลักการและกระบกนการดดกแบบ
กราฟิกส าหรับการสื่ดการสดนเพ่ืดให้เกิดคกามเข้าใจ 
คกามจ า และเกิดทักษะ ฝึกทักษะการดดกแบบงาน

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

เครืดข่าส Multimedia และประสุกต ใช้ในการเรีสนการสดน กราฟิก เช่น การประดิษฐ ตักดักษร การ ดดกแบบงาน
กราฟิกเพ่ืดน ามาใช้ในการเรีสนการสดน 

1181501  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา   3(2-2-5)  
             Software Package for Education  

 พัฒนาการ แนกคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปขดงไมโครคดมพิกเตดร  และการประสุกต ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในกงการศึกษา ฝึกปฏิบัติการดดกแบบ
และผลิตผลงานจากโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืดใช้ในการเรีสน
การสดนและการบริการจัดการ  เช่น  ตัดเกรด  จัดท า
ฐานข้ดมูล คร ูเป็นต้น 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน 

1182601  การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน   3(2-2-5) 
             Design and Development of Computer 
- Assisted Instruction   

ทฤษฎีการเรีสนรู้ เพ่ืดการดดกแบบบทเรีสน
คดมพิกเตดร รูปแบบต่าง ๆ ขั้นตดนการดดกแบบทเรีสน 
กิเคราะห เนื้ดหาและการดดกแบบกรดบการสดน ทดลดง
สร้างและใช้บทเรีสน พัฒนาบทเรีสนคดมพิกเตดร ให้มี
ศักสาาพสิ่งขึ้น ด้กสโปรแกรมาาพ เสีสง และาาพเคลื่ดนไหก
ต่าง ๆ รกมทั้งประสิทธิาาพขดงบทเรีสน 

 

1182101   การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา     
               3(2-2-5) 
               Electronic Media Production for 
Education  

   หลักการ และทฤษฎีที่ เกี่สกข้ดงกับการ
กางแผน การดดกแบบ การกิเคราะห เนื้ดหาและการ
ดดกแบบกรดบการสดน ในการผลิตสื่ดดิเล็กทรดนิกส 
และบทเรีสนคดมพิกเตดร  รกมทั้งการทดลดงใช้และ
ประเมินประสิทธิาาพขดงสื่ดการสดน 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1182301  ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ 
              3(2-2-5)   
              Educational Database Management 
System   

 ศึกษาข้ดมูลทางการศึกษาในสถานศึกษา ทฤษฎี
พ้ืนฐานขดงฐานข้ดมูล  การดดกแบบระบบฐานข้ดมูล การท า
นดร มัลไลเึชันการใช้าาษาเดสคิกแดล การประสุกต ใช้
โปรแกรมฐานข้ดมูลจัดท าระบบฐานข้ดมูลทางการศึกษาขดง
สถานศึกษา   

1182102  ระบบจัดการฐานข้อมูลทาง   3(2-2-5)   
              Database Management System in 
Education  

  คกามรู้ เบื้ ดงต้นเกี่สกกับข้ดมูลและการ
จัดการข้ดมูล สถาปัตสกรรมฐานข้ดมูล และรูปแบบขดง
ฐานข้ดมูล ระบบฐานข้ดมูลเชิงสัมพันธ  แบบจ าลดงดี-
ดาร  และการแปลงแบบจ าลดงดี-ดาร เป็นโครงสร้าง
ตารางฐานข้ดมูล การการท าให้ดสู่ในรูปบรรทัดฐาน 
พีชคณิตเชิงสัมพันธ  าาษาSQL เพ่ืดประสุกต ใช้ในงาน
ด้านการศึกษา 

 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 
 

1184206  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง    3(2-2-5) 
             Teaching of Advanced Programming 
Language   

ศึกษาลักษณะขดงาาษาคดมพิกเตดร ระดับสูง การ
ดดกแบบและพัฒนาโปรแกรมพ้ืนฐานการเขีสนโปรแกรม
าาษาคดมพิกเตดร ระดับสูง และกิธีการสดน 

1182103  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง   3(2-2-5)  
             Teaching of Advanced 
Programming Language   

 โครงสร้างขดงโปรแกรม ชนิดขดงตักแปร ตัก
กระท าการและนิพจน  ไลบรารีฟังก ชั่น  การรับและ
แสดงผลข้ดมูล  ค าสั่งคกบคุมแบบทางเลืดก ค าสั่ง
คกบคุมแบบท าึ้ า  ดาร เรส   ฟังก ชัน  พดสเตดร   และ
การประสุกต การเขีสนโปรแกรมเพ่ืดใช้ในการเรีสน การ
สดน  

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1183105  การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครู
คอมพิวเตอร์   3(2-2-5)        
              Troubleshooting and Maintaining 
Microcomputer for Computer Teacher   

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ึ่ดมบ ารุง 
ติดตั้งดุปกรณ ส าหรับไมโครคดมพิกเตดร  หลักการึ่ดม
เบื้ดงต้นทั้งด้านฮาร ดแกร และึดฟท แกร  ตลดดจนสามารถ
ปรับแต่งสาาพแกดล้ดมระบบ เพ่ืดเพ่ิมประสิทธิาาพขดง
ระบบคดมพิกเตดร ที่ใช้ในการเรีสน การสดน และใช้งานขดง
สถานศึกษา 

1182501  การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับครูคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
              Troubleshooting and Maintenance 
of Computer Equipment for Computer 
Teacher 

 ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ึ่ดมบ ารุง ติดตั้ง
ดุปกรณ คดมพิกเตดร  หลักการึ่ดมเบื้ดงต้นทั้งด้าน
ฮาร ดแกร และึดฟท แกร  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ
โปรแกรมต่างๆที่จ าเป็น รกมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้
ส าหรับดูแลบ ารุงรักษาคดมพิกเตดร  ให้ดสู่ในสาาพดี
และมีคกามปลดดาัสในการท างาน ตลดดจนสามารถ
ปรับแต่งสาาพแกดล้ดมระบบ เพ่ืดเพ่ิมประสิทธิาาพ
ขดงระบบคดมพิกเตดร ที่ใช้ในการเรีสน การสดน และใช้
งานขดงสถานศึกษา 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 

1182204  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี   3(3-0-6)           
Data Structure and Algorithms  

  ศึกษาเกี่สกกับทฤษฎีโครงสร้างพ้ืนฐานข้ดมูล
แบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ข้ดมูลประเาท
แถกล าดับสตริง สแตก คิก ลิงค ลิสต เชื่ดมโสง ทรี และฟังก ชัน
เรีสกตักเดง การน าโครงสร้างข้ดมูลไปประสุกต ใช้ในงานต่างๆ
เทคนิคการเรีสงล าดับ ค้นหาข้ดมูล การดดกแบบและการ

1182502  การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี     
              3(3-2-5)     
              Data Structure and Algorithms in 
Education  

  คกามรู้ เบื้ ดงต้น เกี่ สกกับ โครงสร้างพ้ืน
ฐานข้ดมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น ดาร เรส   ลิงค ลิส  
สแตก  คิก และแบบไม่เชิงเส้น ทรี  กราฟ   การน า

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงจ านกนหน่กสกิต ชื่ดกิชา 
และค าดธิบาสราสกิชาให้เหมาะสม
กั บ ก า ร เรี ส น ก า ร ส ด น  แ ล ะ
สดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

กิเคราะห ดัลกดริทึม  และการกัดประสิทธิาาพในการท างาน
กับโครงสร้างข้ดมูลชนิดต่างๆ 

โครงสร้างข้ดมูลไปประสุกต ใช้ ในงานต่างๆ   การ
เรีสงล าดับและค้นหาข้ดมูล  การดดกแบบและการ
กิเคราะห ดัลกดริทึม และการกัดประสิทธิาาพในการ
ท างาน 

1181103  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม    
             3(2-2-5)   
             Computer Technology and Architecture   

หลั กก ารท างาน ขด งฮาร ด แกร  ึดฟ ต แ กร  
โครงสร้างและดงค ประกดบในการท างานขดงคดมพิกเตดร  
หน้าที่กงจร ตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการและกงจร
คกบคุม หลักการท างานขดงไมโครโพรเึสเึดร  และ
เทคโนโลสีคดมพิกเตดร สมัสใหม่ 

1182503  การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี   3(2-2-5) 
              Computer Architecture and 
Technology in Education     

  หลักการท างานขดงฮาร ดแกร  ึดฟท แกร  
โค รงสร้ า งและดงค ป ระกดบ ในการท างาน ขด ง
ค ด ม พิ ก เต ด ร  ห น้ า ที่ ก ง จ ร  ต ร ร ก ะ  ร ะบ บ บั ส 
หน่กสคกามจ า สัญญาณสั่งการและกงจรคกบคุม ไปป์
ไลน  หลักการท างานขดงไมโครคดนโทรลเลดร  และ
เทคโนโลสีคดมพิกเตดร สมัสใหม่ 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 

1182304  ระบบการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
             Data Communication System and 
Computer Network for Education  

หลักการสื่ดสารข้ดมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่ด
ในการส่งข้ดมูล เทคนิคการส่งข้ดมูล การคกบคุมในระดับ
เชื่ดมโสงข้ดมูล เทคโนโลสีขดงเครืดข่าสคดมพิกเตดร 

1183101  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา         
             3(2-2-5) 
             Computer Network for Education
  หลักการสื่ดสารข้ดมูลและมาตรฐานระบบ
เปิด สื่ดในการส่งข้ดมูล เทคนิคการส่งข้ดมูล การ
คกบคุมในระดับเชื่ดมโสงข้ดมูลเทคโนโลสีขดงเครืดข่าส
คดมพิกเตดร  ระสะใกล้และระสะไกล หลักการเบื้ดงต้น

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

ระสะใกล้และระสะไกล หลักการเบื้ดงต้นการเชื่ดมต่ด
เครืดข่าส ดุปกรณ ในระบบเครืดข่าส การแนะน าการ
ให้ บริการขดงระบบเครืดข่ าสต่ าง ๆ  โปรโตคดลการ
ประสุกต ใช้เครืดข่าสคดมพิกเตดร เพ่ืดจัดการศึกษา และ
เทคโนโลสีการสื่ดสารและระบบเครืดข่าสในดนาคต 

การเชื่ดมต่ดเครืดข่าส ดุปกรณ ในระบบเครืดข่าส การ
แนะน าการให้บริการขดงระบบเครืดข่าสต่าง ๆ การ
รักษาคกามปลดดาัสในระบบเครืดข่าส โปรโตคดลการ
ประสุกต ใช้เครืดข่าสคดมพิกเตดร เพ่ืดจัดการศึกษา และ
เทคโนโลสีการสื่ดสารและระบบเครืดข่าสในดนาคต 

1182615  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์                       
3(3-0-6) 
English for Computer Teacher  

  คกามรู้ พ้ื นฐานทางาาษาดังกฤษส าหรับผู้
ประกดบกิชาชีพทางคดมพิกเตดร  และครูผู้สดนคดมพิกเตดร 
ในเรื่ดงต่างๆ ดังนี้  การใช้คดมพิกเตดร ในชีกิตประจ ากัน 
คกามรู้เบื้ดงต้นเกี่สกกับคดมพิกเตดร  เครืดข่าสและการ
สื่ดสารข้ดมูล ดินเทดร เน็ต โปรแกรมประสุกต มัลติมีเดีส การ
เขีสนโปรแกรม แนกโน้มการใช้คดมพิกเตดร ในดนาคตและ
การประกดบกิชาชีพทางคดมพิกเตดร  

1183102  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
              3(2-2-5)     
              English for Computer Teacher 

  คกามรู้พ้ืนฐานทางาาษาดังกฤษส าหรับผู้
ประกดบกิชาชีพทางคดมพิกเตดร  และครูผู้ สดน
คดมพิกเตดร ในเรื่ดงต่างๆ ดังนี้ การใช้คดมพิกเตดร ใน
ชีกิตประจ ากัน คกามรู้เบื้ดงต้นเกี่สกกับคดมพิกเตดร  
เครืดข่าสและการสื่ดสารข้ดมูลดินเทดร เน็ต โปรแกรม
ประสุกต  มัลติมีเดีส การเขีสนโปรแกรม แนกโน้มการใช้
คดมพิกเตดร ในดนาคต 

- ปรับปรุงจ านกนหน่กสกิต  ให้
สดดคล้ดงกับการจัดการเรีสนการ
สดน  
- ปรับปรุงรหัสกิชาเพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส 

1182201  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
              Multimedia Technology for Education   

  คกามรู้ เบื้ ด งต้ น เกี่ ส กกั บ ระบบมั ลติ มี เดี ส 
คกามหมาส หลักการและทฤษฎีการสื่ดสารและเทคโนโลสีที่
เกี่สกข้ดงกับมัลติมีเดีส การประสุกต โปรแกรมคดมพิกเตดร 
เพ่ืดประมกลาาพและเสีสง และการน าเสนดสื่ดประสามทั้ง

1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
              3(2-2-5) 
              Multimedia Production for 
Education 

  การถ่าส าาพในระบบดิจิตดล การจัดแสง 
มุมกล้ดง ขนาดขดงาาพและสัดส่กนขดงาาพ ในสตูดิโด

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

บนระบบเครืดข่าสและระบบคดมพิกเตดร ดิสระ หรืดการ
แลกเปลี่สนข่ากสารและการน าเสนดข้ดมูล ฐานข้ดมูลขดง
มัลติมีเดีส การใช้มัลติมีเดีสเพ่ืดรดงรับการเรีสนการสดนและ
การกิจัส 

รกมไปถึงการน าเสนดผ่านเครืดข่าสสารสนเทศ เทศนิค
การพิมพ ในระบบดิจิตดลรกมไปถึงการสื่ดคกามหมาส
ขดงาาพให้ เหมาะสมกับงานประเาทต่างๆ ดีกทั้ ง
สามารถน าเสนดใน  การสื่ดสารได้เหมาะสม 

1182202  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ          
             3(2-2-5) 
             Teaching of Object-Oriented 
Programming Language   

 ศึกษาลักษณะขดงาาษาเชิงกัตถุ การดดกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมพ้ืนฐานการเขีสนโปรแกรมาาษาเชิงกัตถุ 
และกิธีการสดน 
 

1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ   
              3(2-2-5)       
              Teaching of Object-Oriented 
Programming Language 

  การดดกแบบเชิงกัตถุ คลาสและึับคลาส 
คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทดด ล าดับชั้นขดง
คลาส การห่ดหุ้มและการึ่ดนข้ดมูล การพ้ดงรูป โด
เกดร โหลดดิ้ง ส่กนต่ดประสาน การด้างดิงาาสในขดง
กัตถุและตารางกิธี การแบ่งพฤติกรรมและการน าไปใช้
การพัฒนาโปรแกรมเพ่ืดประสุกต ใช้ทางการศึกษา 

- ส้าสไปเป็นราสกิชาเดกบังคับ  
- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 

1183302   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
               Information System Analysis and 
Design for Education   

   กระบกนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศทาง
การศึกษา ศึกษาคกามเป็นไปได้ขดงโครงการ ศึกษาถึง
กระบกนการและเครื่ดงมืดที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรกบรกม

1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
              Information System Analysis and 
Design for Education 

  กระบกนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ศึกษาคกามเป็นไปได้ขดงโครงการ  ศึกษากระบกนการ
และเครื่ดงมืดที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรกบรกมข้ดมูล  

- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

ข้ดมูล การกิเคราะห ระบบงาน การดดกแบบ ระบบงาน การ
พัฒนาระบบงาน การทดสดบและแก้ไข การติดตั้งและ
สนับสนุนระบบงาน การประเมินระบบงาน 

การกิเคราะห ระบบงาน  การดดกแบบระบบงาน การ
พัฒนาระบบงานและการประเมินผล กรณีศึกษา 

1184617  พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
ประถมศึกษา   3(2-2-5) 
              Teaching Behavior Computer  
Education in Primary Education Level        

 ศึกษาหลักสูตรคดมพิกเตดร ระดับประถมศึกษา 
แนกคิดทางจิตกิทสาที่เกี่สกกับการเรีสนรู้ กิธีการสดน สื่ดการ
สดน การกัดผลและประเมินผล การเตรีสมการสดนและฝึก
ปฏิบัติการสดนในสถานที่จ าลดง 

1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
ประถมศึกษา   3(2-2-5) 
              Teaching Behavior Computer 
Education in Primary Education Level         

  หลักสูตรคดมพิกเตดร ระดับประถมศึกษา 
แนกคิดทางจิตกิทสาที่เกี่สกกับการเรีสนรู้ กิธีการสดน 
ทักษะและเทคนิคการสดน การกัดผลและประเมินผล 
การเตรีสมการสดนและฝึกปฏิบัติการสดนในสถานที่
จ าลดง 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 

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

 หลักการเบื้ ดงต้น เกี่สกกับดงค ประกดบและ
ลักษณะค าสั่งการเขีสนโปรแกรมาาษาคดมพิกเตดร ส าหรับ
ดินเทดร เน็ต เช่น HTML, JAVA, PHP, ASP เพ่ืดสร้าง Web 
board, chat, counter และดงค ประกดบดื่น ๆ ขดงเก็บเพ็จ
เพ่ืดใช้ในการเรีสน การสดน 

1184101  การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอน
ผ่านเว็บ   3(2-2-5) 
              Design and Programing on web-
based Teaching  

  หลักการเบื้ดงต้นเกี่สกกับดงค ประกดบและ
ลักษณะค าสั่งการเขีสนโปรแกรมาาษาคดมพิกเตดร 
ส าหรับการท าเก็บไึต  และการเขีสนโปรแกรมที่ติดต่ด
กับฐานข้ดมูล ในการสร้างเก็บเพจเพื่ดใช้ในการเรีสนการ
สดน 

- ส้าสไปเป็นราสกิชาเดกบังคับ  
- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1184618  พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
มัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
              Teaching Behavior Computer  
Education in Secondary Education Level    

   ศึกษาหลักสูตรคดมพิกเตดร ระดับมัธสมศึกษา 
แนกคิดทางจิตกิทสาที่เกี่สกกับการเรีสนรู้ กิธีการสดน สื่ดการ
สดน การกัดผลและประเมินผล การเตรีสมการสดนและฝึก
ปฏิบัติการสดนในสถานที่จ าลดง 

1184102  พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
มัธยมศึกษา   3(2-2-5)   
              Teaching Behavior Computer 
Education in Secondary Education Level 

  หลักสูตรคดมพิกเตดร ระดับมัธสมศึกษา 
แนกคิดทางจิตกิทสาที่เกี่สกกับการเรีสนรู้ กิธีการสดน 
ทักษะและเทคนิคการสดน การกัดผลและประเมินผล  
การเตรีสมการสดนและฝึกปฏิบัติการสดนในสถานที่
จ าลดง 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 

 1184201  สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและ
จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู
คอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
              Information Technology Online 
Social Network Law and Ethics for Computer 
Teacher  

  คกามรู้ พ้ืนฐานเกี่สกกับสังคมเครืดข่าส
ดดนไลน  พ้ืนฐานเกี่สกกับบทบาทขดงการใช้ สังคม
ดดนไลน กับชีกิตและธุรกิจในสุคปัจจุบัน การน าไปใช้ 
ผลดีและผลเสีสที เกิดขึ้นจากโลกในสังคมดดนไลน  
กฎหมาสที่ เกี่สกข้ดง การมีคุณธรรม จริสธรรมและ
จรรสาบรรณในการประกดบกิชาชีพที่ เกี่สกข้ดงกับ

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

เทคโนโลสีคดมพิกเตดร  ดินเทดร เน็ต และสังคมดดนไลน  
การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครืดข่าสดดนไลน  

1184621  โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)     
             Teaching Computer Project           
              การน าคกามรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างโครงงานด้าน
การเรีสนการสดนคดมพิกเตดร โดสมุ่งเน้น การจัดท า ดาทิ 
โครงงานการฝึกดบรมคดมพิกเตดร  หรืดโครงงานการจัดตั้ง
สถาบันทางเรีสนการสดน จัดฝึกดบรมจริงหรืดจัดเก็บข้ดมูล
จริง 

1184202  โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   
              3(2-2-5)   
              Computer Education Project   
      การน าคกามรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างโครงงาน
ด้านการเรีสนการสดนคดมพิกเตดร  โดสมุ่งเน้นการ
จัดท าและศึกษาประเด็นเรื่ดงที่น่าสนใจ โดสเสนดใน
รูปแบบโครงร่างการกิจัสหรืดโครงงาน ด าเนินการ
ดดกแบบตามที่ได้เสนดโครงการไก้ ตลดดจนการค้นคก้า
ดส่างเป็นระบบ และการน าเสนดผลการกิจัสหรืด
โครงงาน 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 

1182206  หลักการโปรแกรมภาษาซี   3(2-2-5) 
              Principles of C Programming  
              หลักการเบื้ดงต้นขดงาาษาึี ค าสั่งรับข้ดมูล 
ค าสั่งค านกณ ค าสั่งแสดงผล ค าสั่งคกบคุม โปรแกรมส่ดส
และฟังก ชัน  ตักแปรแบบต่าง ๆ การสร้างและการใช้
แฟ้มข้ดมูลแบบต่าง ๆ ตักดส่างและการฝึกเขีสนโปรแกรม 

1183106  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี  3(2-2-5) 
              Teaching of C Programming 
Language 

  หลักการเบื้ดงต้นขดงาาษาึี ค าสั่งรับข้ดมูล 
ค าสั่งค านกณ ค าสั่งแสดงผล ค าสั่งคกบคุม โปรแกรม
ส่ดสและฟังก ชัน ตักแปรแบบต่าง ๆ การสร้างและการ
ใช้แฟ้มข้ดมูลแบบต่าง ๆ ตักดส่างและการฝึกเขีสน
โปรแกรม 

 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา ให้เหมาะสมกับ
การเรีสนการสดน และสดดคล้ดง
กับสาาพเทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

 1183107  ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
              Security in Computer Systems and 
Networks for Education 

  การบุกรุกและการรักษาคกามปลดดาัสใน
ระบบเครืดข่าสคดมพิกเตดร  การรักษาคกามปลดดาัส
เบื้ดงต้น การเข้ารหัสลับเบื้ดงต้น กุญแจส่กนตักและ
กุญแจสาธารณะ ลาสเึ็นดิจิทัล การพิสูจน สิทธิ์และ 
การสืนสันตักบุคคล ใบรับรดงสิทธิ์ การบริหารกุญแจ 
คกามมั่นคงขดงระบบเมล  คกามมั่นคงไดพี คกาม
มั่นคงเก็ปไึต  การบุกรุกในระบบเครืดข่าส รูปแบบขดง
การบุกรุก ตรกจจับการบุกรุกและระบบป้ดงกัน ไฟล 
กดลล  ึดฟต แกร รักษาคกามปลดดาัส 

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 

 1183108  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนการสอน   3(2-2-5) 
              Web Design and Development for 
Learning 
              คกามรู้ เบื้ ด งต้ น เกี่ ส กกั บ ดิน เท ดร เน็ ต 
เกิลด ไกด เก็บ และโปรโตคดลทีึีพี/ไดพี การดดกแบบ
และพัฒนาเก็บไึต  ทฤษฎีที่เกี่สกข้ดงกับการดดกแบบ
หน้าจด เช่น การใช้ตักดักษร (Type Graphy) หลักการ

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

จั ด า าพ  ห ลั ก ก าร ใช้ สี  สั ด ส่ ก น  น้ า ห นั ก  แ ล ะ
ดงค ประกดบขดงาาพ การโดนถ่าสข้ดมูลบนเครืดข่าส 
การเขีสนเนื้ดหาบนเก็บ การดดกแบบเก็บไึต  ขั้นตดน
การสร้างเก็บ ไึต  เครื่ ดงมื ดที่ ต้ ดงใช้  โด เมน เนม 
(domain name) การประชาสัมพันธ เก็บไึต  การเลืดก 
ISP การฝากเก็บไึต  และประสุกต การพัฒนาเก็บ เพ่ืด
จัดการเรีสนการสดน 
 

 1183307  อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับครู
คอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
              Basic Electronic for Computer 
Teacher  

  กงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ 
ดุปกรณ และกงจรดิเล็กทรดนิกส พ้ืนฐานต่างๆ เช่น 
ไดโดด ทรานึิสเตดร  ดดปแดมป์ การกิเคราะห กงจร
ทรานึิสเตดร  เฟต กงจรขสาสแบบป้ดนกลับ กงจรรกม
เบื้ดงต้น นิสามการกัดและระบบการกัด หน่กสการกัด
และมาตรฐานการกัด คกามคาดเคลื่ดน ดุปกรณ และ
เครื่ดงมืดกัดทางไฟฟ้า เึนเึดร  

 
 

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

 1183308  การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
              Mobile Software Development for 
Education 

  แพลตฟดร มขดงึดฟต แกร บนดุปกรณ 
เคลื่ดนที่ กระบกนการพัฒนาึดฟต แกร ส าหรับดุปกรณ 
เคลื่ดนที่ การดดกแบบส่กนติดต่ดกับผู้ใช้บนดุปกรณ 
เคลื่ดนที่ การดดกแบบและพัฒนาึดฟต แกร ส าหรับ
ดุปกรณ เคลื่ดนที่ ช่ดงทางการจัดจ าหน่าสึดฟต แกร 
ส าหรับดุปกรณ เคลื่ดนที่  การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
ึดฟต แกร ประสุกต ทางการศึกษาส าหรับดุปกรณ 
เคลื่ดนที ่

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 

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

  การประสุกต เทคโนโลสีสารสนเทศทางการศึกษา 
กลสุทธ และระบบการท างานทางการศึกษา ดงค ประกดบ
ขดงเทคโนโลสีสารสนเทศ การสื่ดสารข้ดมูลและคดมพิกเตดร  
การใช้งานเทคโนโลสีสารสนเทศ ได้แก่ ดุปกรณ คดมพิกเตดร  
การประมกลผลข้ดมูลฐานข้ดมูล การจัดการและการใช้งาน

1183309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา   3(2-2-5) 
              Information and Educational 
Communication Technology   

  การประสุกต เทคโนโลสีสารสนเทศทาง
การศึกษา กลสุทธ และระบบการท างานทางการศึกษา 
ดงค ประกดบขดงเทคโนโลสีสารสนเทศ การสื่ดสาร
ข้ดมูลและคดมพิกเตดร  การใช้งานเทคโนโลสีสารสนเทศ 
ศึกษาตักดส่างเทคโนโลสีสารสนเทศทางการศึกษาใน

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

ข้ดมูลดินเทดร เน็ต  การสื่ดสารข้ดมูลบนระบบเครืดข่าส การ
ใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูป ตลดดจนศึกษา
กฎหมาส ระเบีสบ มารสาททางสังคมที่เกี่สกข้ดงกับการใช้
เทคโนโลสี 

แบบต่างๆ  รกมถึ งการบริหารจัดการเทคโนโลสี
สารสนเทศเพ่ืดประสุกต ใช้งานทางการศึกษา 

 1184103 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 
              3(2-2-5)                       
              Robotic Development for 
Education  

  า าพ ร ก ม ข ด งร ะ บ บ ส ม ด งก ล ฝั ง ตั ก 
โครงสร้างการท างานขดงไมโครคดนโทรลเลดร ชนิด
ต่ างๆ  การดดกแบบระบบสมดงกลฝั งตั ก โดสใช้
ไมโครคดนโทรลเลดร  การโปรแกรมด้กสาาษาระดับสูง 
หลักการและกิธีการดดกแบบึดฟแกร บนระบบสมดงกล
ฝังตัก ตักดส่างการประสุกต ใช้ไมโครคดนโทรลเลดร  ทั้ง
ด้านฮาร ดแกร และึดฟท แกร  

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 

 1184104  การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
              3(2-2-5)  
              Educational Research Computer 

  ทฤษฎี การกิจัส  รูปแบบการกิจัส  การ
ดดกแบบการกิจัส กระบกนการกิจัส สถิติเพ่ืดการกิจัส 
การกิจัสในชั้นเรีสน การฝึกปฏิบัติการกิจัส การน าเสนด

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

ผลงานกิจัส การค้นคก้า ศึกษางานกิจัสในการพัฒนา
กระบกนการจัดการเรีสนรู้ การใช้กระบกนการกิจัสใน
ก ารแก้ ปั ญ ห า  ก าร เส น ด โค ร งก าร เพ่ื ดท า กิ จั ส
คดมพิกเตดร เพื่ดพัฒนาการเรีสนรู้ 

1184205  การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา    
              3(2-2-5) 
             Java programming  for Education 

โครงสร้างและไกสากรณ ขดงการเขีสนโปรแกรม
าาษจากา ค าสั่งาาษาจา ชนิดข้ดมูลพ้ืนฐานและตักแปร การ
ก าหนดประโสคการประมกลผล ค าสั่งคกบคุมพ้ืนฐาน การ
ก าหนดคลาสและการสร้างกัตถุ การใช้ GUI (Graphical 
User Interface) การโปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัดการ
เกี่สกกับแฟ้มข้ดมูลศึกษาตักดส่างและฝึกเขีสนโปรแกรม
ประสุกต ทางการศึกษา 

1184207  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา   
              3(2-2-5)    
              Teaching of Java Programming 
Language 

  โครงสร้างและไกสากรณ ขดงการเขีสน
โปรแกรมาาษาจากา ค าสั่งาาษาจา ชนิดข้ดมูลพ้ืนฐาน
และตักแปร การก าหนดประโสคการประมกลผล ค าสั่ง
คกบคุมพ้ืนฐาน ดาเรส  การก าหนดคลาสและการสร้าง
กัตถุ การจัดการเกี่สกกับแฟ้มข้ดมูล ศึกษาตักดส่างและ
ฝึกเขีสนโปรแกรมเพ่ืดประสุกต ใช้ทางการศึกษา 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 

1184609  การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย   3(2-2-5) 
              Web-Based Instruction   

  การศึกษาระบบ พัฒนา และประสุกต  ใช้
เครืดข่าสสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิาาพ ศึกษาระบบการ
จัดระบบการจัดการเรีสนการสดนผ่านเครืดข่าสเทคโนโลสี
สารสนเทศ ดดกแบบ พัฒนาสื่ดสารสนเทศในระบบเครืดข่าส
ทางการศึกษา 

1184208  การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  3(2-2-5)
 Web-Based Instruction 

  การศึกษาระบบ พัฒนา และประสุกต  ใช้
เครืดข่าสสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิาาพ ศึกษาระบบ
การจัดระบบการจัดการเรีสนการสดนผ่านเครืดข่าส
เทคโนโลสีสารสนเทศ ดดกแบบ พัฒนาสื่ดสารสนเทศใน
ระบบเครืดข่าสทางการศึกษา 

- ปรับปรุงรหัสกิชาเพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

 1184209  การจัดการค่ายวิชาการส าหรับครู
คอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
              Academic Camp Management for 
Computer Teacher 

  ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่าสกิชาการ 
กิจกรรมนันทนาการ การด าเนินงานการจัดค่าสโดสน า
สาระคกามรู้ด้านคดมพิกเตดร ไปบูรณาการในการ
ดดกแบบกิจกรรมการจัดค่าสและการฝึกปฏิบัติการ
จัดการค่าสกิชาการในสถานศึกษา 

 

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 

1183502  โปรแกรมประยกุต์ด้านสถิติและวิจัยทางการ
ศึกษา   3(2-2-5)       
              Application Program for Statistics and 
Education Research   

  การประสุกต ใช้ทฤษฎีในการกิจัสเพ่ืดการเรีสนรู้ 
การประสุกต ใช้โปรแกรมเพ่ืดการกิจัสเกี่สกกับค่าเฉลี่ส ค่า
สัดส่กน ส่กนเบี่สงเบนมาตรฐาน การกัดคกามสัมพันธ  การกัด
คกามเชื่ดมั่น และเชื่ดถืดได้ขดงแบบสดบถาม การกิเคราะห 
คกามแปรปรกนทางเดีสกและสดงทาง 

1184210  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์   3(2-2-5)    
              Application Program for Statistics 
and Education Research 

  การประสุกต ใช้ทฤษฎีในการกิจัสเพ่ืดการ
เรีสนรู้ การประสุกต ใช้โปรแกรมเพ่ืดการกิจัสเกี่สกกับ
ค่าเฉลี่ส ค่าสัดส่กน ส่กนเบี่สงเบนมาตรฐาน การกัด
คกามสัมพันธ  การกัดคกามเชื่ดมั่น และเชื่ดถืดได้ขดง
แบบสดบถาม การกิเคราะห คกามแปรปรกนทางเดีสก
และสดงทาง 

 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชาให้เหมาะสมกับ
การเรีสนการสดน และสดดคล้ดง
กับสาาพเทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1184619  การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(2-2-5) 
              Seminar in Computer Education  

  ศึกษาและส ารกจถึงประเด็นพิเศษขดงเทคโนโลสี
คดมพิกเตดร ที่จะน ามาใช้สนับสนุนการเรีสนการสดน หรืด
การจัดการทางการศึกษาให้ทันสมัส โดสมีการแสกงหาทฤษฎี 
หลักการและเทคโนโลสีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่ดการเรีสนรู้ 
การสดน การฝึกดบรม หรืดการบริหาร โดสมุ่งค้นคก้าเพ่ืดให้
ได้ปัญหาการกิจัส แบบแผนการกิจัส และเค้าโครงการกิจัส ที่
มีทิศทางเพ่ืดการค้นหาคกามเป็นไปได้ที่จะเสนดเทคโนโลสี
ใหม่ที่จะช่กสเพ่ิมพูนประสิทธิาาพกิจกรรมทางการศึกษาใน
ปัจจุบันและดนาคต   

1184211 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(2-2-5) 
 Seminar in Computer Education 

  ส ารกจถึงประเด็นพิเศษขดงเทคโนโลสี
คดมพิกเตดร ที่จะนามาใช้สนับสนุนการเรีสนการสดน 
หรืดการจัดการทางการศึกษาให้ทันสมัส โดสมีการ
แสกงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลสีที่จะปฏิบัติใช้ให้
เกิดผลดีต่ดการเรีสนรู้ การสดน การฝึกดบรม หรืดการ
บริหาร โดสมุ่งค้นคก้าเพ่ืดให้ได้ปัญหาการกิจัส  แบบ
แผนการกิจัส และเค้าโครงการกิจัส ที่มีทิศทางเพ่ืดการ
ค้นหาคกามเป็นไปได้ที่จะเสนดเทคโนโลสีใหม่ที่จะช่กส
เพ่ิมพูนประสิทธิาาพกิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบัน
และดนาคต 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงค าดธิบาสราสกิชาให้
เหมาะสมกับการเรีสนการสดน 
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน 

 1184212 การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา 
              3(2-2-5)   
              Cloud Computing for Education  

  แนกคิดพ้ืนฐานขดงการประมกลผลคลากด  
คุณลักษณะส าคัญขดงการประมกลผลคลากด  ประเาท
ขดงการประมกลผลคลากด เทคโนโลสีต่ างๆ ที่ ใช้
เกดร ชกลไลเึชั่น การจัดการคลากด  รูปแบบการ
ให้บริการขดงคลากด คกามปลดดาัสในคลากด การใช้
เครื่ดงมืดและึดฟแกร ที่เกี่สกกับคลากด ที่สามารถน ามา

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ตร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

ประสุกต ใช้ในการจัดการเรีสนการสดนได้ 
 1184213  ศิลปดิจิตอล   3(2-2-5) 

 Introduction to Digital Electronics 
 ค ก าม ห ม าส  ค ก าม ส าคั ญ ขด งก าร ใช้

คดมพิกเตดร มัลติมีเดีสเพ่ืดการน าเสนด ศึกษาการใช้
โปรแกรมคดมพิกเตดร เพ่ืดการน าเสนด ฝึกปฏิบัติการ
ดดกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคดมพิกเตดร เพ่ืดการ
น าเสนดในการเรีสน การเสนดและการเผสแพร่ 

 

- เพ่ิ มราสกิชาใหม่ ในหลั กสู ต ร 
เพราะให้สดดคล้ดงกับมาตรฐาน
คุณกุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรห้าปี) 

1183406  การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพื่อการศึกษา   
              3(2-2-5)                            
              Visual Basic Programming for Education  

 พ้ืนฐานขดงการการเขีสนโปรแกรมกิชกลเบสิก 
ส่กนประกดบคุณสมบัติการท างานกับโค้ดและฟดร ม พื้นฐาน
ในการเขีสนโปรแกรม การใช้เครื่ดงมืดในการดดกแบบ
หน้าจดโปรแกรม การเขีสนโปรแกรมเมื่ดเกิดเหตุการณ ที่
สนใจ การเขีสนโปรแกรมที่  ติดต่ดกับฐานข้ดมูลศึกษา
ตักดส่างและฝึกเขีสนโปรแกรมประสุกต ทางการศึกษา 
 

1184214 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล 
              3(2-2-5)   
              Teaching of Visual Programming 
Language  

  พ้ืนฐานขดงการการเขีสนโปรแกรมาาษา
กิชกล ส่กนประกดบคุณสมบัติการท างานกับโค้ดและ
ฟดร ม พื้นฐานในการเขีสนโปรแกรม การใช้เครื่ดงมืดใน
การดดกแบบหน้าจดโปรแกรม การเขีสนโปรแกรมเมื่ด
เกิดเหตุการณ ที่สนใจ การเขีสนโปรแกรมที่ ติดต่ดกับ
ฐานข้ดมูลศึกษา ตักดส่ างและฝึกเขีสนโปรแกรม
ประสุกต ทางการศึกษา 
 

- ปรับปรุงรหัสกิชา เพ่ืดจัดล าดับ
ตามคกามสากง่าส  
- ปรับปรุงชื่ดกิชา และค าดธิบาส
ราสกิชาให้เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1182203  หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล  
              3(2-2-5) 
              Principles of Pascal Programming  

  หลักการเบื้ดงต้น โครงสร้าง และค าสั่งต่าง ๆ 
ขดงาาษาปาสคาล การนิสามชนิดข้ดมูล เรคคดร ด พดสเตดร  
การเรีสกใช้ดาร เรส  ฟังก ชันและโพรึีเสดร  การส่งผ่าน
ค่าพารามิเตดร  รีเคดร ชีพการบันทึกและด่านข้ดมูลจาก
แฟ้มข้ดมูล การเขีสนโปรแกรมเพ่ิม เรีสงล าดับ ค้นหา ลบ 
และแก้ไขข้ดมูลในแฟ้ม การดดกแบบราสงานและกราฟิก
ดส่างง่าส 

 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
 
 

1182208  โปรแกรมควบคุมระบบ   3(2-2-5) 
             System Programming  

 ศึกษาด้านฮาร ดแกร และโปรแกรมคกบคุมระบบ 
ชุ ดค าสั่ ง โค รงสร้ า ง  หน่ กสน าข้ ดมู ล เข้ า  – ดดกและ
ดินเตดร รัพท  การจัดต าแหน่งข้ดมูล ไมโครโปรแกรมมิง การ
จัดหน่กสคกามจ า การเขีสนโปรแกรมาาษาเพ่ืดคกบคุม
ดุปกรณ ฮาร ดแกร แบบต่าง ๆ 

 
 
 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1183202  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
              3(2-2-5) 
              Programming Language in Education   

 ห ลั ก ก า ร เกี่ ส ก กั บ ก า ร เขี ส น โป ร แ ก ร ม
าาษาคดมพิกเตดร  การใช้าาษาคดมพิกเตดร เพ่ืดพัฒนา
โปรแกรมทางการศึกษาในการเรีสน การสดน 

 
  

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
 
 

1183306  การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย        
              3(2-2-5) 
              Administration and Management of 
Network System   

คกามรู้เบื้ดงต้นเกี่สกกับคดมพิกเตดร เครืดข่าส การ
สื่ดสารระหก่างคดมพิกเตดร กับเทดร มินดล ชั้นขดงโปรโตคดล
มาตรฐาน OSI รูปแบบต่าง ๆ ขดงเครืดข่าส กิธีการเลืดก การ
ติดตั้งและการคกบคุมดุปกรณ เครืดข่าส หลักการท างานขดง
โปรแกรมส าหรับบริหารจัดการระบบเครืดข่าส หน้าที่และ
คกามรับผิดชดบในฐานะผู้ดูแลระบบเครืดข่าส การรักษาคกาม
ปลดดาัสและกินัสในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ดูแลระบบ
เครืดข่าส 

 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

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

  การน าระบบคดมพิกเตดร มาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา เช่น การลงทะเบีสนนักศึกษา ระบบบุคลากร 
ระบบคกบคุมพัสดุครุาัณฑ  ระบบคกบคุมงบประมาณ และ
การจัดท าเดกสารด้กสระบบคดมพิกเตดร  

 
 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
 
 

1183603  การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน                   
              3(2-2-5) 
              Web Development for Learning  

 ศึกษาเก่ีสกกับคกามรู้พื้นฐานเกี่สกกับเกิลด ไกด เก็บ 
(World Wide Web: WWW) การเขีสนเนื้ดหาบนเก็บ การ
ดดกแบบเก็บไึต  ขั้นตดนการสร้างเก็บไึต  เครื่ดงมืดที่ต้ดงใช้ 
โดเมนเนม (domain name) การประชาสัมพันธ เก็บไึต  การ
เลืดก ISP การฝากเก็บไึต  และประสุกต การพัฒนาเก็บ เพ่ืด
จัดการเรีสนการสดน เป็นต้น 

 
 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

1183607  การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 
              3(2-2-5) 
              Web Design for Learning   

 ศึกษาคกามรู้ เบื้ ดงต้น เกี่ สกกับ ดิน เทดร เน็ ต 
เกิลด ไกด เก็บ และโปรโตคดลทีึีพี/ไดพี การดดกแบบและ
พัฒนาเก็บไึต  ทฤษฎีที่เกี่สกข้ดงกับการดดกแบบหน้าจด เช่น 
การใช้ตักดักษร (Type Graphy) หลักการจัดาาพ หลักการใช้
สี สัดส่กน น้ าหนัก และดงค ประกดบขดงาาพ  การโดนถ่าส
ข้ดมูลบนเครืดข่าสและการประสุกต ใช้เก็บไึต ในการจัดการ
เรีสนการสดน 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
 

1184604  ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
              Learning Management System for 
Electronic Media   

 ทฤษฎีการดดกแบบระบบการเรีสนการสดน การ
จัดการด้านหลักสูตรการติดตามการประเมินผลการเรีสนการ
สดน ศึกษาการเรีสนรู้ดส่างมีปฏิสัมพันธ   ( Interactive 
Learning) แ ล ะ ก า ร เ รี ส น รู้ ร่ ก ม กั น  (Collaborative  
Learning) บนระบบเครืดข่าสฝึกปฏิบัติดดกแบบและสร้าง
บทเรีสนหลักสูตรดดนไลน  โดสใช้โปรแกรม เช่น Moodle, 
Blackboard,  Web CT, Chula Online และด่ืนๆ 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

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

คกามส าคัญขดงระบบสารสนเทศ ข้ดมูลและ
สารสนเทศในดงค กร โครงสร้างระบบสารสนเทศเพ่ืดการ
จัดการ เทคโนโลสีสารสนเทศ ฮาร ดแกร  ึดฟต แกร  และ
เทคโนโลสีสารสนเทศ ฐานข้ดมูลส านักงานดัตโนมัติ ระบบ
สารสนเทศใน ดงค การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพ่ืดสนับสนุน
การจัดการในด้านการกางแผน การคกบคุม การตัดสินใจ การ
พัฒนาระบบ สารสนเทศด้กสคดมพิกเตดร มาใช้ในการจัดการ 
การรักษาคกามปลดดาัสและการคกบคุมระบบสารสนเทศ 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
 

1184611  ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5) 
             Computer System and Applications for 
Educational Technology 

พัฒนาการ ส่กนประกดบและดงค ประกดบขดง
ระบบคดมพิกเตดร  การบ ารุงรักษาคดมพิกเตดร การบริหาร
และการจัดการห้ดงปฏิบัติการคดมพิกเตดร ในโรงเรีสน การ
ผลิตสื่ดโดสใช้คดมพิกเตดร  เช่น การน าเสนดข้ดมูล การผลิต
ราสการโทรทัศน  การบันทึกและตัดต่ดเสีสง ฯลฯ คกามรู้

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5  ปี)               
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สาระท่ีปรับปรุง 

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

 ปัญหาหรืดคกามก้ากหน้าเกี่สกกับคดมพิกเตดร ใน
งานเฉพาะเรื่ดง เช่น ข้ดสนเทศและข้ดมูลึดฟต แกร  ทฤษฎี
และการค านกณ ระบบกิธีการ การประสุกต ใช้งานฮาร ดแกร 
และระบบเครื่ดง เป็นต้น 

 - ตั ด ร า ส กิ ช า จ าก โค ร งส ร้ า ง
หลักสูตร เพราะเนื้ดหาไปึ้ าึ้ดน
กับราสกิชาด่ืน   
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ภาคผนวก ค   
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้ อบั งคั บ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่ วนที่ ขั ดหรือแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
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  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (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 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 
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ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช ้
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้ องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

  
 

 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
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อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
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   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
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   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
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 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ เรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
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 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-149- 
 

 
 

 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๑๐๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะครุศาสตร์ 

........................................................................ 

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะครุศาสตร์  ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะครุ
ศาสตร์  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
๒๕๔๘  ดังนี้ 

 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ดร. ชัยรัตน์ บุมี  ประธาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว  กรรมการ 
 อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า  กรรมการ 
 อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ  กรรมการ 
 อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์  กรรมการ 
 ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  กรรมการ 
 

 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 ๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
 

๒.๑ สาขาวิชาพลศึกษา  
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร      
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วัลลภ  ทิพย์สุคน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์ฤทัยวรรณ  มีบ้านหลวง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประทวน  เข็มเพชร ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประจักสิน  บึงมุม ศิษย์เก่า 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  กระบวนรัตน์  ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ห รือผู้ เชี่ ยวชาญ ใน
สาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์  ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ห รือผู้ เชี่ ยวชาญ ใน
สาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  บุญณรงค์ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ห รือผู้ เชี่ ยวชาญ ใน
สาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วัลลภ  ทิพย์สุคน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ฤทัยวรรณ  มีบ้านหลวง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประทวน  เข็มเพชร ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประจักสิน  บึงมุม ศิษย์เก่า 

  ๒.๒  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี  ปณะราช อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรพงศ์  พวงมาลัย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วันวิสา รักพ่วง อาจารย์ประจ า 
   ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์  ศรสาลี ผู้ใช้บัณฑิต 
   ดร.บรรจบ  ภโูสดา ศิษย์เก่า 
 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพร  ริมชลการ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
   รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญา  เพียรสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี  ปณะราช อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรพงศ์  พวงมาลัย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วันวิสา รักพ่วง อาจารย์ประจ า 
   ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์  ศรสาลี ผู้ใช้บัณฑิต 
   ดร.บรรจบ  ภโูสดา ศิษย์เก่า 

  ๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
         รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์ประจ า 
                   อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ อาจารย์ประจ า 
    อาจารย์กษมา  สุรเดชา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อมรา ทองใส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รุ่งณภา  บุญธรรมมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อังคณา  พ่ึงพัก ผู้ใช้บัณฑิต 
 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาษ  เพ็งพุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา    
   ดร.สุชาดา  เจียพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์ประจ า 
                   อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ อาจารย์ประจ า 
    อาจารย์กษมา  สุรเดชา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อมรา ทองใส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รุ่งณภา  บุญธรรมมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อังคณา  พ่ึงพัก ผู้ใช้บัณฑิต 
 
  ๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์พิมพ์ชนก  เนยพลับ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ถิรวิท  ไพรมหานิยม อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฎ์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วารุณี  วงษ์ศิลป์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์กนกวรรณ  อินทสูต ศิษย์เก่า 
   อาจารย์พันตรี  สีขาว ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์พิมพ์ชนก  เนยพลับ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ถิรวิท  ไพรมหานิยม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฎ์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วารุณี  วงษ์ศิลป์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์กนกวรรณ  อินทสูต ศิษย์เก่า 
   อาจารย์พันตรี  สีขาว ศิษย์เก่า 

  ๒.๕ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เกชา  เดชา ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์สุภาพร  อินทา ศิษย์เก่า 
   อาจารย์เชาวลา  สุขโข ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา    
   รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจ า 
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เกชา  เดชา ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์สุภาพร  อินทา ศิษย์เก่า 
   อาจารย์เชาวลา  สุขโข ศิษย์เก่า 
 

  ๒.๖ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริะ  วิชชวุรนันท์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ปาริชาต  เตชะ อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช อาจารย์ประจ า 
   ดร.สามารถ  กมขุนทด ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
   ดร.มีชัย  พลทองมาก ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี  เกสทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์ยอดชาย  สายกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์ณัฏฐณิชา  บัวคลี่  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชวุรนันท์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ปาริชาต  เตชะ อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช อาจารย์ประจ า 
   ดร.สามารถ  กมขุนทด ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
   ดร.มีชัย  พลทองมาก ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
 
  ๒.๗ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
   รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์เลเกีย  เขียวดี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศรวัส  ศิริ อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์จิรภาส  กล้ากสิการ ศิษย์เก่า 
   อาจารย์นภากูล ธาตุ ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   อาจารย์เยาวเรศ  ภักดีจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์พัชรี  ดินฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา    
   อาจารย์นิสรา  วงษ์บุญมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์เลเกีย  เขียวดี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศรวัส  ศิริ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรภาส  กล้ากสิการ ศิษย์เก่า 
   อาจารย์นภากูล ธาตุ ศิษย์เก่า 

  ๒.๘ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ประจ า 
   ดร.ชัยรัตน์ บุมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เฉลิม  ทองจอน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภคมน  ตะอูบ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เมธี  มธุรส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์เผ่าชาย  ชาญเชี่ยว ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อนุสร  อุดเถิน   ศิษย์เก่า  
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร  เรืองรอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ประจ า 
   ดร.ชัยรัตน์ บุมี อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เฉลิม  ทองจอน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภคมน  ตะอูบ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เมธี  มธุรส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์เผ่าชาย  ชาญเชี่ยว ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อนุสร  อุดเถิน   ศิษย์เก่า   
 

  ๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์แสงระวี  สังมณีโชติ อาจารย์ประจ า 

อาจารย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์Deng  Fei  อาจารย์ประจ า 
   ดร.ณัฐกรณ์  สารปรัง ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ชาติชาย  ระวังภัย ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ศาวพา  บัวศรี ศิษย์เก่า 
 
   รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์     ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์ภัทราพร  โชคไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์แสงระวี  สังมณีโชติ อาจารย์ประจ า 

อาจารย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์Deng  Fei  อาจารย์ประจ า 
   ดร.ณัฐกรณ์  สารปรัง ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ชาติชาย  ระวังภัย ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ศาวพา  บัวศรี ศิษย์เก่า 
 
  ๒.๑๐ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ชัยมงคล อาจารย์ประจ า  
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   อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา อาจารย์ประจ า  
   ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ปราณี  เลิศแก้ว อาจารย์ประจ า 
   นางสาววิสากุล กองทองนอก ผู้ใช้บัณฑิต 
   นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา  
   ดร.ภาษกร แจ่มหม้อ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
    สาขาวิชา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ชัยมงคล อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา อาจารย์ประจ า  
   ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร อาจารย์ประจ า 
   นางสาววิสากุล กองทองนอก ผู้ใช้บัณฑิต 
   นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด ศิษย์เก่า 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นายชัยรัตน์  บุมี  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2550 Ph.D.(Education)                 Sardar Patel University, India 

2542 วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2539 ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)      สถาบันราชภัฏนครปฐม 
 
ภาระงานสอน  
  
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
  1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  1184619 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา  3(2-2-5) 
  1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา  3(2-2-5) 
  1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน  
      ชัยรัตน์  บุมี. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ชัยรัตน์  บุมี. (2557). ต าราเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ไม่มี 
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ชื่อ นางสาวภคมน  ตะอูบ  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2553    กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)   

2550    ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
  
 
ภาระงานสอน  
  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
 1184611 ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 1182401 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 1183406 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ      2(1-2-3) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
      ไม่มี 
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ไม่มี 
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ชื่อ นางศรินญา  หวาจ้อย  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2550 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2546 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   
 
ภาระงานสอน  
  
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1182201 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
  1184205 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
  1181101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  1182301 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ 3(2-2-5) 
  1182202 การโปรแกรมภาษาจาวาเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
  1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 2(1-2-3) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
      ศรินญา  หวาจ้อย. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการ
จัดการ. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-161- 
 

ชื่อ นางธิดารัตน์  ทวีทรัพย์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2551 กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

2547 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ แขนงการบริหารงานทั่วไป) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
  
 
ภาระงานสอน  
  
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
  1182601   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
  1184618    พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
  1184621   โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
  1184617   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
  1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู    2(2-0-4) 
 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
      ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ไม่มี 
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ชื่อ นายเฉลิม  ทองจอน  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา         สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2553 กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา             มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

2549 วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  
 
ภาระงานสอน  
  
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
  1181102   ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  1183105    การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  1184619   การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา    3(2-2-5) 
  1183607   การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน   3(2-2-5) 
  1183603   การพัฒนาเว็บเพ่ือการเรียนการสอน   3(2-2-5) 
  1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
      เฉลิม  ทองจอน. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ไม่มี 
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