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รายละเอียดของหลักสตูร   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

........................................................... 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
คณะ/สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป  
1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Computer 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม    ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
   ชื่อย่อ    ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    Bachelor of Education (Computer) 
   ชื่อย่อ    B.Ed. (Computer) 
 
3. วิชาเอก  
     ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

ไม่น้อยกว่า   142  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนาการสอนโดยตรง 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 

6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 

6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 

6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
    ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน  

8.2 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  
8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์  
8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
8.5 นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
8.6 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  
8.7 โปรแกรมเมอร์  
8.8 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย  
8.9 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  
8.10 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายชยัรัตน์ บุม ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
Ph.D (Education) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
SARDAR PATEL UNIVERSITY, INDIA 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบนัราชภัฏนครปฐม 

2561 
2550 
2542 
2539 

2 นางศรินญา หวาจ้อย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 
2546 

3 นางธิดารัตน ์ทวีทรพัย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนงการบริหารงานทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2561 
2552 

 
2547 

4 นายวิวฒัน์  ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2561 
2555 
2551 

5 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 

2549 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่เป็น
สมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัว
ของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ 
ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการ
ลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single 
Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่
มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศ
เหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและ
เศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุนการประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
คมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทยต้อง
พัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัด
การศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหล
บ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3               
เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และ
ความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของ
ประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ใน
สังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพ
ติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และ
เยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 
4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่ง
เป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
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 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบ
การผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ มีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและ             
ก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้                               
มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติ
ปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทัน                
การเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของ
การประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน                
มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและ
พัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  12.2.1  แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 
  12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 
  12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
 
 



7 

 

                                                                                                                      

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้  
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ 
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา  

14.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ก าหนดจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี  

14.2 จัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการตามหลักสูตรที่ผ่านมา และ
ร่วมกันก าหนดทิศทางในการผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562  

14.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่างการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 
ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

14.4 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมวิพากษ์  

14.5 ปรับปรุงและจัดท าเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 
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หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

  ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา ความสามารถ และ              
อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
สติปัญญา  

1.2 ความส าคัญ 
 ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง    

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความ
สมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ 
การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติ
บ้านเมือง 
 1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรปริญญาทางวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
 1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการ
เรียนการสอนการสอนคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  
 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ 
ศักยภาพ สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
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 1.4.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 1.4.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูงมีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู 
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 
 1.4.6 เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตส านึก
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิต
อาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะช้ันปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาเข้าใจและมีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จัดการงานเอกสาร

และส านักงานอัตโนมัติอย่างทันสมัย และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 

ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนางานกราฟฟิกและสื่อการสอน จัดการระบบฐานข้อมูล 
เขียนโปรแกรมภาษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีทักษะด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติการวิจัยในชั้น
เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) และสามารถพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี บูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรม 



10 

 

                                                                                                                      

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
      ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา รู้เท่าทันและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและเทคนิคการศึกษา การสื่อสาร
การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เพ่ือออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
 
  2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (4ปี) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีทางการศึกษา (มคอ.1 สาขาครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และที่คุรุสภา
ก าหนด) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา 

 
- วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภา 

- วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เอกสารหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา 

3. การบริหารหลักสูตร - ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
- จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- แผนบริหารหลักสูตร 
- อาจารย์มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของหลักสูตร 

4. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

-การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
-การประเมินการเรียนการสอน 

-แผนบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.3 มคอ. 4, มคอ.5) 
-ผลการประเมินการเรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน 

-ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

-มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ ประกอบการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
-มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

6. การบริหารบุคลากร 
 

-ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
-ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และเทคโนโลยี 
-ส่งเสริมพัฒนาด้านการวิจัย 
 

- มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 
- จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้า
ร่วมฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 
- ผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 
- ผลงานวิจัยของบุคลากร 

7. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา -ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา การมีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

-มีระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
-โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

8. ความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคมและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  
 

-วิจัย/ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-ผลการวิจัย/ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
-ผลการวิจัย/ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการ

ศึกษา 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
       2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
       2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่
นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามท่ีคณะก าหนด   
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

  
 2.6 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษาในคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 127,800 140,580 154,638 170,102 
ค่าลงทะเบียน 8,500 8,500 8,500 8,500 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 185,000 203,500 223,850 246,235 
อ่ืนๆ ระบุ - - - - 

รวมรายรับ 321,300 352,580 386,988 424,837 
    
  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

2,659,680 2,659,680 2,659,680 2,659,680 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร 

476,520 476,520 476,520 476,520 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

276,600 304,260 334,686 368,155 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 0 0 0 0 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 0 0 0 0 

รวม  3,412,800 3,440,460 3,470,886 3,504,355 
จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 95,315 47,657 31,772 23,829 
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 2.7 ระบบการศึกษา   
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน

รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 106 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู  จ านวน 39 หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน 25 หน่วยกิต 
2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน 14 หน่วยกติ 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า จ านวน 67 หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ  จ านวน 44 หน่วยกิต 
2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 23 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
  
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
         1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
    การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้                      

 
 
   
  
 
 
                                                                                                     

 
 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
          2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

    รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 

น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                           6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน     3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
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1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
Burmese for Communication  
   

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
 

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
Thinking and Decision Making Skill  

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
Ethics and Human Beings     

1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
Facts of Life       

1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 
Buddhism        

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 
Information for Study and Research  

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
Aesthetics of Visual Arts    

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
Aesthetics of Performing Arts   

2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
Music Appreciation       

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 
Leadership Development     

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 
Personality Development and the Arts of Socializing  
  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 



17 

 

                                                                                                                      

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
Globalization and Localization   

2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
ASEAN Studies       

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
Human Beings, Community, and Environment  

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
Local Resource Management   

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 
Introduction to Laws    

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 
Business Initiation     

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
Finance in Daily Life     

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
Entrepreneurship      

3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 
The King’s Philosophy for Local Development 
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
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4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
Mathematics and Decision Making   

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
Computer and Information Technology  

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 
Website Design and Development  

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 
Package Software for Application  

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
Agriculture in Daily Life     

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
Food for Health      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
Technology in Daily Life 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 106   หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู          39   หน่วยกิต 
    1) วิชาชีพครูบังคับ          25   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 

   Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 

   Innovation and Digital Technology for Learning  
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 

   Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 

   Research and Development for Learning Innovation 
1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(2-2-5)

 Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers  
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน    2(1-2-3) 
  Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 3 
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1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู      2(1-2-3) 
  Communicative Thai for Teachers 
 2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา              14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน      1(90) 
  Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     1(90) 
  Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(540) 
  Internship 1 
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540) 
  Internship 2 
 

2.2 กลุ่มวิชาเอก       จ านวน  67   หน่วยกิต 
      1) วิชาเอกบังคับ        44  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท–ป–อ) 
1181111  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 

Educational Information System Management  
1181112  เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 

Technology for Science  
1181211  ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 

Algorithms and Programming Language 
1181212  วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Computational Science and Mathematics for Computer  
1181213 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Computer Architecture and Maintenance  
1182111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5) 

Database Management System 
1182211  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 

System Analysis and Design  
1182212  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

Computer Network  
1183111  การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 

Electronic Media Production and Development  
1183112 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง      3(2-2-5) 

Advanced Programming Language 
1183113 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

English for Computer Teachers  
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1183114 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
Research and Project for Computer  

1183211 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม      2(1-2-3) 
Innovation Development and Design  

1183212  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
Computer Educational Science  

1183213 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
Mobile Application and Design 

 2) วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า 23   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท–ป–อ) 
1181113 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

Laws and Ethics for Computer  
1181114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

Computer Programming for Education  
1181115 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Basic Principles of Information Systems  
1181214 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      2(1-2-3) 

Computer Graphics Design  
1181215 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา      2(1-2-3) 

Software Applications of Education  
 1182112  การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น     3(2-2-5) 

Multimedia Design and Animation  
1182113 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี      3(2-2-5) 

Data Structure and Algorithms  
1182114 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน   3(2-2-5) 

Designing and Technology for Computer Teacher  
1182213  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา      3(2-2-5) 

Java Programming Language  
1183115 การออกแบบและเทคโนโลยีส าหรับครูคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Designing and Technology for Computer Teacher  
1183116 ระบบสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์      3(2-2-5) 

Embedded Systems and Robots  
1183117 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย      3(2-2-5) 

Web-based Instruction  
1183118  การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล      3(2-2-5) 

Teaching of Visual Programming Language  
1183214  วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

Advanced Science in Computer  
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1183215 โครงการและค่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
Computer Camp and Project  

1183216 การประมวลผลคลาวด์เพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
Cloud Computing for Education 

1183217 การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
Development of Artificial Intelligence for Education 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
วิชาชีพครู 1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
วิชาเอกบังคับ 1181111 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1181112 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 1 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 22 

 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
วิชาชีพครู 1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
วิชาเอกบังคับ 1181211 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

1181212 วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1181213 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3  2(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

วิชาชีพครู 1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2 1(0-2-1) 
1102101 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ชุมชน 
2(1-2-3) 

วิชาเอกบังคับ 1182111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 4 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 5 3(x-x-x) 
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(2-2-5) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(2-2-5) 
วิชาชีพครู 1212102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1102101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วิชาเอก 1182211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

1182212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 1  3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

วิชาชีพครู 1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 

วิชาเอกบังคับ 1183111 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 2(1-2-3) 
1183112 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 6 3(x-x-x) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาเอกบังคับ 1183113 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

1183114 การวิจัยและการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1183211 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
1183212 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1183213 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 7 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 8 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   

  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายชยัรัตน์ บุม ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
Ph.D (Education) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
SARDAR PATEL UNIVERSITY, INDIA 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบนัราชภัฏนครปฐม 

2561 
2550 
2542 
2539 

2 นางศรินญา หวาจ้อย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 
2546 

3 นางธิดารัตน ์ทวีทรพัย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนงการบริหารงานทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2561 
2552 
2547 

4 นายวิวฒัน์  ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2561 
2555 
2551 

5 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2549 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นาชัยรัตน์ บุม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
Ph.D (Education) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
SARDAR PATEL UNIVERSITY, INDIA 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบนัราชภัฏนครปฐม 

2561 
2550 
2542 
2539 

2 นางศรินญา หวาจ้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 
2546 

3 นางธิดารัตน ์ทวีทรพัย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนงการบริหารงานทั่วไป) 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร 

2561 
2552 

 
2547 

4 นายวิวฒัน์  ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2561 
2555 
2551 

5 นายเฉลิม  ทองจอน อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 

2549 
6 นายเมธี  มธุรส อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บธ.บ. (บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบนัราชภัฏสวนสนุันทา 

2558 
2545 



27 

 

                                                                                                                      

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

7 นายขวัญชัย     ขัวนา  อาจารย์ ค.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2558 
2554 
2545 

8 นางสาวจารุนันท์ 
ขวัญแน่น  

อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2558 
2551 
2547 

9 นายชูวิทย์  ไชยเบ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

2548 
2546 

10 นายทวนทอง   
เชาวกีรติพงศ์  

รองศาสตรจารย์ Ph.D. (Educational Psychology)  
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2535 
2523 
2520 

11 นายธงชัย ช่อพฤกษา  รองศาสตราจารย์ M.Ed. (Education)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

2529 
2525 

 
 

12 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2559 
2550 
2547 

13 นางสาวเบญจวรรณ  
ชัยปลัด  

อาจารย์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  
ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2550 
2546 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

14 นายประจบ ขวัญมั่น  อาจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2556 
2546 
2534 

15 นางสาวปาริชาต   เตชะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

2560 
2552 
2548 
2547 

16 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยเกริก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

2555 
2551 
2549 

17 นางพิสมัย รบชนะชัย  
พูลสุข  

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Education)  
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2549 
2527 
2517 

18 นายภูมิพิพัฒน์  
รักพรมงคล  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555 
2551 
2548 

19 นายมนตรี หลินภู  อาจารย์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

2554 
2551 

 
2546 

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

20 นายยุทธนา พันธ์มี  อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)    
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

2554 
2550 
2541 

21 นางสาวยุภาดี ปณะราช  รองศาสตราจารย์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภัฏเลย  

2551 
2541 
2538 

22 นายเลเกีย เขียวดี  อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2562 
2555 
2546 

23 นายวชิระ พิมพ์ทอง  อาจารย์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย  

2552 
2549 

24 นายวชิระ  วิชชวุรนันท์  รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550 
2532 
2528 

25 นายศรวัส ศิร ิ อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

2561 
2556 
2251 

26 นายสมชัย วงษ์นายะ  รองศาสตราจารย์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2534 
2523 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน  

 
2519 

27 นางสาวสุณี บุญพิทักษ์  รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์
กรมนุษย์)  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
 
คบ. (ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร   
วิทยาลัยครูนครสวรรค์  

2554 
 

2534 
 

2527 
28 นางสาวสุภาพร พงศ์

ภิญโญโอภาส   
อาจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)  

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2555 
2536 
2530 

29 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว  
  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 เป็นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ ครู ระยะเวลา 1 ปี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผล
และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึก
ในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูล
บิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรมรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี 
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที
สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
  2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
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2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน าม
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง

รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยี
ข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนา
งานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
  3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนสามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในกสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรม 

การเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียนการจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจดัเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความ



33 

 

                                                                                                                      

ต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดกการการเผชิญสถานการณ์ 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

6.4 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและ
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและตนเอง  
 4.2 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 3  
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
  ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และ 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 
ที่ 4 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เป็นการท างานวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้     
   5.2.1  มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรือวิจัย   
  5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ School based learning 
  5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  6 หน่วยกิต และ จ านวนชั่วโมง 540 ชั่วโมง  
 5.5 การเตรียมการ  
     5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 

5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท าโครงการหรือวิจัย 

 5.6 กระบวนการประเมินผล   
  5.6.1 ประเมินคุณภาพการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าคุรุนิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าวิชา/
อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์  
 5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดในแต่ละ
ขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของ
นักศึกษาเพ่ือความชัดเจนของผู้น า  โดยมีการ
สอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการ
วางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้องและใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
ฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาและมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นใน
ด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ 
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวกับการกระท าค าวามผิดเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  
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6. มีทักษะในด้านการท างานเป็นทีม  - มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็น
งานแบบเดียวเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ท างาน และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้
นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทาง
เว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
บูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่าง
เหมาะสม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาผลการเรียนในแต่ละด้าน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   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 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

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 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

    2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

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 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
   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  
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ในการด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   
และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

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 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

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 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

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 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของ
พลเมือง 

               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ไทย 

               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

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 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

4001002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชวีติ 
ประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตรกั์บการตัดสนิใจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

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 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชวีติประจ าวนั                

5071001 อาหารเพ่ือสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ การพัฒนาผลการเรียนในแต่ละด้าน 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
ครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ
และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้
เหตุผลและปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ 
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือ
การลอกเลียนผลงาน 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) โดยแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ท างานกลุ่มและเสนอประเด็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียน
จะต้องเผชิญในการด ารงชีวิตและ
การประกอบวิชาชีพครู โดยเน้น
การวิเคราะห์ เสนอและอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
หาแนวทางแก้ไขโดยเน้น
กระบวนการประชาธิปไตย การรับ
ฟังและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู 
ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาท ิการบูรณาการ
การสอน(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอภิปราย 
วิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบ 
เปรียบเทียบ โครงสร้างทางภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เขียนและวิเคราะห์งานเขียนเพ่ือให้
เห็นความแตกต่างและสอดคล้อง
ด้านวัฒนธรรมจากการแปลวรรณดี 
ร้อยแก้วและ ร้อยกรอง ท า
โครงงานเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและ
จัดนิทรรศการณ์แสดงงานเขียน 
วรรณกรรมของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบร่วมสมัย 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning 
Community: PLC) และมี ความรู้
ในการประยุกต์ใช้ 
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ของแต่ละสาขา 
2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถน าแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน 
2.4 มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์พระราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิด 
ค้นหา วิเคราะห์และอภิปรายตาม
ประเดน็ที่ก าหนดในบทเรียนเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงและพลวัตของโลก 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก
สากล สามารถเผชิญและก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัลเทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วม
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม 

โดยเนินกระบวนการกลุ่มส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ในการด าเนินงาน โดยศึกษาและ
ประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็น
ทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดยมี
การแบ่งหน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนตาม
ภาระงานที่ก าหนด 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
และต่อส่วนสามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การ
เขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดยมี
การแบ่งหน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนตาม
ภาระงานที่ก าหนดโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดี ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ 
อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในกสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ชั้นเรียนการจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
6.2 สามารถในการน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การ
บริหารจัดการและกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัดและ
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียน
ปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กาย 
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดก

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching) โดยเน้นการ
ประยุกต์ทักษะในศตวรรษท่ี 21 มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ืพัฒนา
ผู้เรียนและออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบัติการ
สอนระหว่างเรียนและใน
สถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือการ
สนทนา 
 

- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบประเมินการด าเนินการสอน
จากโรงเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
การการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดย
บูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความ
ความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 
6.4 สร้างบรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ 
เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาชีพครู (บังคับ) 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                         

1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ 
              เรียนรู ้

                        

1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ 
              การเรียนรู ้                         

1042102การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้                          
1043102  การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ 
              เรียนรู ้                         

1051101  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                           
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู 
              มืออาชีพ                          

1102102  การประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒาชุมชน                         

1211101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
ครู 1                         

1212102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
ครู 2                          

1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ 
ครู 3                         
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1251101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                         

 
ตารางที ่3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1002101 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 1                         
1003102 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 2                          
1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                          

1004104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                          
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ตารางที ่4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาเอกบังคับ 
 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1181111  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา                         
1181112  เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์                         
1181211  ขั้นตอนวิธแีละการเขียนโปรแกรม                         

1181212  วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

                        

1181213 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 

                        

1182111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล                         

1182211  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ                         

1182212  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์                         

1183111  การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

                        

1183112 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง                         

1183113  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร ์                         

1183114 วิจัยและพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ 

                        

1183211 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม                         
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1183212  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์  

                        

1183213  การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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ตารางที ่5 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาเอกเลือก 
 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1181113 กฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์ 

                        

1181114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 

                        

1181115 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกบั
ระบบสารสนเทศ 

                        

1181214 การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

                        

1181215 โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การศึกษา 

                        

1182112  การออกแบบมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่น 

                        

1182113 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน
วิธ ี

                        

1182114 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 

                        

1182213  การเขียนโปรแกรมภาษาจา
วา 

                        

1183115 การออกแบบและเทคโนโลยี
ส าหรับครูคอมพิวเตอร ์

           
 

             

1183116 ระบบสมองกลฝังตัวและ
หุ่นยนต ์

                        

1183117                         
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
การเรียนการสอนผา่นเครือข่าย 
1183118  การสอนเขียนโปรแกรม
ภาษาวิชวล 

                        

1183214  วิทยาการกา้วหน้าทาง
คอมพิวเตอร์ 

                        

1183215 โครงการและค่าย
คอมพิวเตอร์ 

                        

1183216 การประมวลผลคลาวด์เพื่อ
การศึกษา 

                        

1183217 การพัฒนาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา 
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการ

ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่  
   ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ  
   ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง 
   น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด 
   วิธีหนึ่ง หรือหลายวธิี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
      ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ 
     รายวชิา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ 
      เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการ 
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      ประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
4.5 สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 
     ด้านหรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของหลักสูตร 
2. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
3. สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอน
ของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภาก าหนด 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00  
3. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 16 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ

หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์    
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
3. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
5. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
7. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. มคีวามสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

9. สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
   
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุข การเตรียม
ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพครู 
 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
 ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ 
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เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง 
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
10. กิจกรรมทางวิชาการ 
11. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

3.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรก าหนดวิธีการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าซึ่งจะท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตรว์ิชาชีพครู
ตามท่ีก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ความรู้ตาม
กรอบTPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมงและ 

2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์ น้อยกว่า 1 
ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไปและ 

3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่นต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง  

4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่
มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่าง
น้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
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หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์ คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษาผลการ
ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้บัณฑิต 
ร่วมกันวางแผนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา มีการก ากับ
ติดตามบัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะศิษย์เก่าเพ่ือ
ศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ทบทวนหลักสูตรจากผลการก ากับติดตามและ
กิจกรรมพบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
 คณาจารย์ใหม่ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพคร ูการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3. การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงนิทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

วิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและการ

แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

คณาจารย์ประจ าการ 
1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
เพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 
 5.2 การเรียนการสอน 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 
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สัปดาห์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของ
อธิการบดี และไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือการทดสอบย่อย การ
ทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ จ าแนก
ตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาคดังนี้ รายวิชาทฤษฏี 60:40 รายวิชาปฏิบัติ 
70:30 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดท าโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ า
ทุกปี ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 

1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

2. มีห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค(Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา 

3. การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4. มีห้องสมุดที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น 
โดยสื่อต่างๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 

5. มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรซึ่ง
เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอน
โดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมี
คุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดย
ร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา(School 
Integrated Learning: SIL) อย่างหลากหลาย 

6. มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
7. ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยส ารวจจากความต้องการของคณาจารย์ 
นักศึกษา แล้วเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น จัดท าโครงการเพื่อหาทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยอ้างอิงจากงบประมาณ
ค่าบ ารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อ
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มคอ.1. 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 
50% ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวมอาศัยการประเมินผลจากกระบวนการพัฒนานักศึกษารวมถึงผลลัพธ์ภาย
หลักจากการพัฒนานักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนั้น
หลักสูตรประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ความสามรถทางวิชาชีพครูก่อนการฝึกประกอบการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา โดยในขณะที่ฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศและผู้บริหาร
สถานศกึษาประเมินในภาพรวม นอกจากนั้นเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษามีการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตถึงความพึง
พอใจต่อการพัฒนาบัณฑิตในระดับใด เพ่ือเชื่อมโยงมายังการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินภายนอก  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที 
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร               
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออ่ืนๆ  

ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง อ่าน

และเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 

-  - 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า 
และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ 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 ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความ
งาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ตามหลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 
 
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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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคม
ของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ 
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
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 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่ อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพ่ือ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ
องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
   สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การประยุกต์
เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอน
ของก า รออกก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อสุ ขภ าพ  ก า รออกก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อ พัฒ นาสมร รถภ าพ  ท า งก ายด้ า น  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี 
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้ าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  

 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



77 

 

                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Curriculum and Learning Management Science     

ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Innovation and Digital Technology for Learning     

    ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
 
1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(3-0-6) 
     Learning Measurement and Evaluation     

    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Research and Development for Learning  Innovation 

    ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(3-0-6) 
     Psychology for Learning       

    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเก่ียวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1102101  คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5) 
              Ethics for Professional Teachers    

   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 



79 

 

                                                                                                                      

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน   2(1-2-3) 

Educational Quality Assurance and Community Development 
       ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบและ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบท
ของโรงเรียน 
 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
     Communicative  English for Teachers 1     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ 
 

1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 2     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน 

 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 3     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
 
1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 
     Communicative Thai for Teachers     

    ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน
และการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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2. วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      14   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                      น(ท–ป–อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 
     Practicum in Teaching Profession Institution 1   

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  
1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 
     Practicum in Teaching Profession Institution 2    
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                      น(ท–ป–อ) 
1004103  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
     Internship 1         
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 

         ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540)  
     Internship 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
  ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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กลุ่มวิชาเอก        
1. วิชาเอกบังคับ        44 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1181111  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 

Educational Information System Management  
  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบส านักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการ
ส านักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลค า โปรแกรมการน าเสนอ โปรแกรมตารางค านวณ การจัดการข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
 
1181112  เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 

Technology for Science  
  สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและสามารถ
ใช้เทคโนโลยีจัดท าโครงงานเทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 
 
1181211  ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 

Algorithms and Programming Language 
ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัวแปร โครงสร้างควบคุม 

การน าเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 

 
1181212  วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Computational Science and Mathematics for Computer  
ระบบเลขจ านวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การค านวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์ 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์  ทฤษฎี
กราฟ ฝึกปฏิบัติการจ าลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมม่ิง หลักการพ้ืนฐานการแก้ไขปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หลักการและแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบและการคิด
เชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 
1181213 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Computer Architecture and Maintenance  
หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประกรอบในการ

ท างานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม การ
อินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล ปฏิบัติการ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1182111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5) 

Database Management System 
องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้าง

แบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความข้ึนแก่กันของข้อมูล และการท าให้เป็นบรรทัดฐาน 
พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดเล็ก 
 
1182211  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 

System Analysis and Design  
ระบบสารสนเทศขององค์กร ก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการ

พัฒนาระบบ ส ารวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน ก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ใช้
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล ออกแบบ
ข้อมูลน าเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานขนาดเล็กและการ
จัดท าเอกสารรายงาน 
 
1182212  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

Computer Network  
  ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี ระบบความมั่นคง
ปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
1183111  การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์    2(1-2-3) 

Electronic Media Production and Development  
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา เทคนิควิธีการ

ผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1183112 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง      3(2-2-5) 

Advanced Programming Language 
แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบเจค วงจร

ชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 
 
1183113 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

English for Computer Teachers  
ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ค าศัพท์ใน

บทความ คู่มือ ต าราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ สามารถน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1183114 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

Research and Project for Computer  
การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผล 

รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพ่ือการน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 

1182211 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม      3(2-2-5) 
Innovation Development and Design  
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ ประเมินคุณภาพ

นวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
1183212 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

Computer Educational Science  
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการค านวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  การเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการใช้สื่อ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
1183213  การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 

Mobile Application and Design 
หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับ

สัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ประยุกต์ทางการศึกษา 
 
2. วิชาเอกเลือก      เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1181113 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

Laws and Ethics for Computer  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองความเป็น

ส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล 
การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระท าความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 
1181114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

Computer Programming for Education  
หลักการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวคิดเชิงนามธรรม การแก้ปัญหา การออกแบบ การ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
 



85 

 

                                                                                                                      

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1181115 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Basic Principles of Information Systems  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์กรกับการใช้ระบบสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การควบคุมความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการศึกษา 

 
1181214 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      2(1-2-3) 

Computer Graphics Design  
ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบงาน

กราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับสร้างงานกราฟิกได้ 

 
1181215 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา      2(1-2-3) 

Software Applications of Education  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านคอมพิวเตอร์ กาน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 1182112 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น     3(2-2-5) 
Multimedia Design and Animation  
หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ หลัก

ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การ
ออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิเมชัน ประยุกต์ใช้
กับงานด้านการศึกษา 

 
1182113 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี      3(2-2-5) 

Data Structure and Algorithms  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิส สแตก 

คิว และแบบไม่เชิงเส้น ทรี กราฟ 
 
1182114 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน   3(2-2-5) 

Designing and Technology for Computer Teacher  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ การใช้สี การใช้

ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวส าหรับเว็บไซต์ การเชื่อมโยงแบบต่างๆโครงสร้าง
การท างานของเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูป การใช้อินเตอร์เน็ต การโอน
ถ่ายข้อมูลบนเครือข่าย การเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือที่ต้องใช้ โดเมนเนม ระบบ
น าทางเว็บ และประยุกต์การพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1182213 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา      3(2-2-5) 

Java Programming Language  
โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ค าสั่งภาษาจาวา ชนิดข้อมูล พื้นฐาน

และตัวแปร การก าหนดประโยคการประมวลผล ค าสั่งควบคุมพ้ืนฐาน อาเรย์ การก าหนดคลาส และการสร้างวัตถุ 
การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล 

 
1183115 การออกแบบและเทคโนโลยีส าหรับครูคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Designing and Technology for Computer Teacher  
ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยี วัสดุและ

เครื่องมือพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 
1183116 ระบบสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์      3(2-2-5) 

Embedded Systems and Robots  
ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัว โครงสร้างการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ การ

ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง หลักการและ วิธีการ
ออกแบบ ซอฟ แวร์บนระบบสมองกลฝังตัว การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 

 
1183117 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย      3(2-2-5) 

Web-based Instruction  
การศึกษาระบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้เครือข่ายสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพศึกษาระบบ

การจัดระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนาสื่อสารสนเทศในระบบ
เครือข่ายทางการศึกษาและการพัฒนาบทเรียนแบบตอบสนอง (Responsive Learning) 
 
1183118 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล      3(2-2-5) 

Teaching of Visual Programming Language  
หลักการเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาวิชวล แนวคิดเชิงวัตถุ การแก้ปัญหา การออกแบบ การพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล 
 
1183214 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

Advanced Science in Computer  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้วิทยาการ

ก้าวหน้าส าหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชื้นงานเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
1183215 โครงการและค่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

 Computer Camp and Project 
วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ หลักการจัดโครงการ การบริหารการจัดโครงการ ออกแบบ

ด าเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ น าหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพ่ือพัฒนา
ทักษะการจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ 
 
1183216 การประมวลผลคลาวด์เพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 

Cloud Computing for Education 
ศึกษาวิธีการออกแบบและพัฒนาคลาวด์คอมพิวติ้งเพ่ือใช้ในการศึกษา วิธีการพัฒนาแบบ Agile 

System Development การเคลื่อนย้ายระบบสู่คลาวด์คอมพิวติ้ง การบริหารโครงการและทีมงานพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติ้ง การประเมินผลคลาวด์คอมพิวติ้งและประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งส าหรับงานด้าน
การศึกษา 

 
1183217 การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 

Development of Artificial Intelligence for Education 

  ประวัติและนิยามของปัญญาประดิษฐ์ กรรมวิธีของปัญญาประดิษฐ์โดยคอมพิวเตอร์ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการแทนความรู้ การแก้ปัญหา การค้นหา การเล่นเกมส์ การรับรู้แบบอย่าง การพิสูจน์ทฤษฎีบท ระบบ
นิรนัยโดยคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาธรรมชาติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์  การสร้าง
ระบบการสอนอัจฉริยะ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 

  



89 

 

                                                                                                                      

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กับ หลักสูตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑติ (คอมพิวเตอร์) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : ค.บ. คอมพิวเตอร ์
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Education (Computer) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Computer) 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑติ (คอมพิวเตอร์) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : ค.บ. คอมพิวเตอร ์
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Education (Computer) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Computer) 
 

คงเดิม 

ปรัชญาของหลักสูตร 
   ผลิตครูทีม่ีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพมีคุณธรรม และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
   ผลิตครูทีม่ีคุณภาพสูง มีความรูคู้่คุณธรรม สามารถบรูณาการความรู้ ทักษะ เจต
คติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิาชีพไปสู่การจดัการศึกษาและพฒันาครู ให้เป็น
คนดี  มีสติปญัญา ความสามารถ และ              อยู่ร่วมกับบุคคลอืน่ได้อย่างมี
ความสุข รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติไดด้้วย
สติปัญญา 
 

ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร ์
(หลักสูตร 4 ปี) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรัก ศรัทธา ภมูิใจ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
2. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความเมตตา กรณุา ต่อผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

-ปรับวัตถุประสงค ์
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุ
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
3. มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถทา
งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความประพฤติ ปฏิบัติเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
5. มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและสามารถวิเคราะห์ปญัหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
6. มีความใฝ่รู้ ใฝเ่รียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
และสามารถนาความรู้ทีไ่ดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการจดัประสบการณ์ให้แก่ผู้เรยีน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่างดี
และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีความทันสมัยได้ 
8. สามารถผลติสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูไ้ด้เป็นอย่างดี 
 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนา
หลักสตูรทางด้านการเรยีนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
3. เป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรบัผิดชอบสูง
ต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะ
และมาตรฐานวิชาชีพคร ู
4. ความรอบรู้ด้านการจดัการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่อง
แท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศกึษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหมส่ าหรับการ
ประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
5. มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าท่ี และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็น
ผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าท่ีครูได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร ์
(หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    165 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  46 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  32 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    142 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  39 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  25 หน่วยกิต 

- ลดจ านวนหน่วย
กิตรวมเป็น 142 หน่วย
กิต 
- ลดหน่วยกิตวิชาเฉพาะ
เป็น 106 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
     2.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา     
 12  

 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 เลือกวิชาเอกหรือ

วิชาการสอนเอกเพิ่มเติม 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนใน   
สถานศึกษา     

 14 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
      2.2.1 วิชาเอกบังคับ  44 หน่วยกิต 
      2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 
      2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก  - หน่วยกิต 
      2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือ

วิชาการสอนเอกเพิ่มเติม 
 - หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 

 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ   กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ   
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 

Language and Culture for teacher 
     ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนา
วิชาชีพครู การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตาม
หลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อ
ธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3(2-2-5)  

 

 ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
English for Teachers 
    การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและการจัดการในช้ันเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง 

3(2-2-5) 
 

 

 

 ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

   1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
Curriculum and Learning Management Science 
     ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
สาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้  
ทฤษฎีสมองกับการเรี ยนรู้  ทฤษฎี จิ ตวิทยาการเรี ยนรู้  
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษา
เรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 
     หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

3(2-2-5)  

 

 ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
Principle of Learning Management and Classroom 
Management 
     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ัน
เรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ

3(2-2-5) 
 

   ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
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เรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการ
จัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Education Information Technology 
     หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

3(2-2-5)
  

   ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

   1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู ้
Innovation and Digital Technology for Learning 
     ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่ อสารการศึ กษาและการเรี ยนรู้  กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

Learning Measurement and Evaluation 
     หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน  การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผล
แบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ 
ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

   1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 
     ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 
 

เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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   1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
Research and Development for Learning  
Innovation 
     ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ  
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for teacher 
     จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อ
ความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
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1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้
Research for Learning Development 
     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance 
     หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

3(3-0-6) 
 

 

 

 ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 
Academic Camp Management 
     ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
ตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) 
การตรวจสอบ (Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท า
รายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการ
ค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
 

2(1-2-3)  

 

 ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหาบางส่วนซ้ าซ้อน
กับรายวิชาโครงงาน
และกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร ์
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1063004 หลักการบริหารการศึกษา 
Principal of Educational Administration 
     บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการ
บริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา 
ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะ
ผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 
     ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะการสอนและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Educational Administration Leadership 
     แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่ า ง เป็นระบบ การบริหาร
ความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสาร
สารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และ
องค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
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1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 
Medias Texts Construction 
     การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1043003 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
Statistics for Data Analysis in Education 
     หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิค
ทางสถิติที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การ
เลือกใช้สถิติที่ เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
Guidance and Activities for Student Development 
     ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว   คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการ
แนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวใน
สถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม 
แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

   1051101 
จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู ้
Psychology for Learning 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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     ศึกษา วิ เคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้ เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่ อการ
เรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 
     ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้
พื้นฐานของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ 
การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
สอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบ
สากล 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 

1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication of Teachers 

2(2-0-4) 1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Communicative Thai for Teachers 

2(1-2-3) ปรับรหสัวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
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     ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

     ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิค
วิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียน
การสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบ
รู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
English Language for Communication of Teachers 
     การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลัก
ของการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

2(2-0-4) 1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1  
Communicative  English for Teachers 1 
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในสถานการณต์่างๆ 

1(0-2-1) ปรับชื่อวิชา หน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา
ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

   1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2 
Communicative English for Teachers 2 
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการจัดการในช้ันเรียน 

1(0-2-1)  

   1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 
Communicative English for Teachers 3 
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่
ถูกต้องในเชิงวิชาการ 

1(0-2-1)  
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1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 

Chinese Language for Communication of Teachers 
     การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีน
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

2(2-0-4)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
Computers for Education 
     ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การ
น าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 

2(1-2-3)    ตัดรายวิชาให้เหมาะสม
กับสถานะการณ์
ปัจจุบัน 
 

   110201 คุณธรรม จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ 
Ethics for Professional Teachers 
     ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิก
ในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับ
ครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เหตุผล 
   1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 

Educational Quality Assurance and Community 
Development 
     ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรม
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
ตามบริบทของโรงเรียน 

2(1-2-3) เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ) 
 1181111 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา                 3(2-2-5) 

             Educational Information System Management  
              แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบส านักงานอัตโนมัติ  
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน
การตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการส านักงาน
อัตโนมัติ โปรแกรมประมวลค า โปรแกรมการน าเสนอ โปรแกรมตารางค านวณ การ
จัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

 1181112 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร ์   3(2-2-5) 
             Technology for Science  
               สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดปัญหาหรือ
ความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุง
แก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดท า
โครงงานเทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 
 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                    3(2-2-5) 
             Teaching of Basic Programming Language 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา 
อัลกอริทึม ซูโดโค้ด การเขียนผังงานและเทคนิคการแก้ไขปัญหา ชนิดของข้อมูล 
ค่าคงท่ี ตัวแปร นิพจน์ การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล เพื่อพัฒนาโปรแกรมทาง
การศึกษาในการเรียนการสอน 

1181211 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม                 3(2-2-5) 
             Algorithms and Programming Language 
             ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัว
แปร โครงสร้างควบคุม การน าเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม 
วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1181101 คณติศาสตรส์ าหรับครูคอมพิวเตอร์                                      3(2-2-5) 
             Mathematics for Computer Teacher 
            ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การแปลงเลขฐาน การบวก ลบ คูณ หารเลขฐาน 
รหัสต่างๆ ลอจิกเกต ตรรกศาสตร์ เซตและความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน ตารางความ
จริง การออกแบบวงจร เพื่อประยุกต์ใช้งานทางการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 

1181212 วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
             Computational Science and Mathematics for  
             Computer  
             ระบบเลขจ านวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การค านวณเลข
ฐาน ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิก
เกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์  ทฤษฎีกราฟ ฝึกปฏิบัติการจ าลอง
วงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพื้นฐานการแก้ไขปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หลักการและแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อย
ปัญหา การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงค านวณเพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี           3(2-2-5) 
             Computer Architecture and Technology in Education 
             หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ โครงสรา้งและองค์ประกอบ
ในการท างานของคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีวงจร ตรรกะ ระบบบสั หน่วยความจ า 
สัญญาณสั่งการและวงจรควบคมุ ไปป์ไลน์ หลักการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม ่

1181213 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์               3(2-2-5) 
             Computer Architecture and Maintenance  
             หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้าง
และองค์ประกรอบในการท างานของคอมพิวเตอร์หน่วยความจ า หนา้ที่วงจร
ตรรกะ ระบบบสั สญัญาณสั่งการ และวงจรควบคมุ การอินเทอรเ์ฟส และอุปกรณ์ 
IoT อุปกรณ์และการประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้งาน

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพื่อ
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 
1182501 การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                         3(2-2-5) 
             ส าหรับครูคอมพิวเตอร ์
            Troubleshooting and Maintenance of Computer 
            Equipment for Computer Teacher 
             ฝึกปฏิบัติการแก้ปญัหา ซ่อมบ ารุง ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลักการ
ซ่อมเบื้องต้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ติดตั้งระบบปฏิบตัิการ และ
โปรแกรมต่างๆที่จ าเป็น รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ส าหรับดูแลบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจน
สามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรยีน การสอน และใช้งานของสถานศึกษา 
 
 

ระบบปฏิบตัิการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจา่ยงานหรือการจัดสรร
หน่วยประมวลผล ปฏิบตัิการติดตัง้ระบบปฏิบตัิการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธี
วิเคราะหป์ัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบตัิการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์   
 

การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1182102 ระบบจัดการฐานข้อมลูทางการศึกษา                             3(2-2-5) 
             Database Management System in Education 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและการจดัการข้อมลู สถาปัตยกรรม
ฐานข้อมูล และรูปแบบของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ์ แบบจาลองอี-
อาร์ และการแปลงแบบจาลองอี-อาร์เป็นโครงสรา้งตารางฐานข้อมลู การท าให้อยู่
ในรูปบรรทัดฐาน พีชคณิตเชิงสมัพันธ์ ภาษาSQL เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้าน
การศึกษา 

1182111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล                  3(2-2-5) 
              Database Management System 
              องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิง
สัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการท าให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรม
ข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพื่อ
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรยีนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1183102 ภาษาอังกฤษส าหรับครคูอมพิวเตอร์                              3(2-2-5) 
             English for Computer Teacher 
             ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ และครผูู้สอนคอมพิวเตอร์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การใช้คอมพิวเตอร์ใน

1183113 ภาษาอังกฤษส าหรับครคูอมพิวเตอร ์                 3(2-2-5) 
             English for Computer Teachers  

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพื่อ
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
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ชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการสื่อสาร
ข้อมูลอินเทอร์เนต็ โปรแกรมประยุกต์ มัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรม แนวโน้มการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคต 

              ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาทางด้านคอมพิว
เตอร์ วิเคราะห์ค าศัพท์ในบทความ คู่มือ ต าราเรียน วารสาร และสิง่ตีพิมพ์ 
สามารถน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได ้
 

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรยีนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
             Information System Analysis and Design for   Education 
            กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
ศึกษากระบวนการและเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะหร์ะบบงาน การออกแบบระบบงาน การพัฒนาระบบงานและการ
ประเมินผลกรณีศึกษา 

1182211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                 3(2-2-5) 
             System Analysis and Design  
              ระบบสารสนเทศขององค์กร ก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ส ารวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน 
ก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ใช้แผนภาพแสดงการไหล
ของข้อมูล ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล 
ออกแบบข้อมูลน าเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบงานขนาดเล็กและการจัดท าเอกสารรายงาน 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1183101 เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา                              3(2-2-5) 
             Computer Network for Education 
             หลักการสื่อสารข้อมลูและมาตรฐานระบบเปิด สื่อในการส่งข้อมูล 
เทคนิคการส่งข้อมูล การควบคมุในระดับเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยขีองเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระยะใกล้และระยะไกล หลักการเบื้องต้นการเชื่อมต่อเครือข่าย 
อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การแนะน าการให้บริการของระบบเครือข่ายต่าง ๆ 
การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย โปรโตคอลการประยุกต์ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อจดัการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายใน
อนาคต 

1182212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 
             Computer Network  
               ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โท
โปโลยี ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บ ารุงรักษา
ระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1183211 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม   3(2-2-5) 
              Innovation Development and Design  

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
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              ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง 
ทดสอบ ประเมินคุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิส์เพื่อการศึกษา                         3(2-2-5) 
             Electronic Media Production for Education 
             หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ         
การวิเคราะห์เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน ในการผลิตสือ่อิเล็กทรอนิกส์
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
การสอน 

1183111 การพัฒนาและผลติสือ่การสอนอิเลก็ทรอนิกส์  2(1-2-3) 
             Electronic Media Production and Development  
             ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
เนื้อหา เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การ
เลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                                   3(2-2-5) 
             Computer Education Project 
             การน าความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างโครงงานด้านการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการจัดท าและศึกษาประเด็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเสนอใน
รูปแบบโครงร่างการวิจัยหรือโครงงาน ด าเนินการออกแบบตามที่ไดเ้สนอโครงการ
ไว้ ตลอดจนการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการน าเสนอผลการวิจยัหรือโครงงาน 
 
 
 
 

1183114 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
              Research and Project for Computer  
              การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความ สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพื่ อการ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ                             3(2-2-5) 
            Teaching of Object-Oriented Programming Language 
            การออกแบบเชิงวัตถุ คลาสและซับคลาส คุณสมบตัิและพฤติกรรม การ
รับทอด ล าดับชั้นของคลาส การหอ่หุ้มและการซ่อนข้อมูล การพ้องรูป โอเวอร์
โหลดดิ้ง ส่วนต่อประสาน การอ้างอิงภายในของวัตถุและตารางวิธี การแบ่ง
พฤติกรรมและการน าไปใช้ การพฒันาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 

1183112  การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง   3(2-2-5) 
             Advanced Programming Language 
               แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติ
เชิงวัตถุ คลาส ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอรร์ะดับประถมศึกษา             3(2-2-5) 
             Teaching Behavior Computer Education in Primary  
             Education Level 
             หลักสูตรคอมพิวเตอรร์ะดับประถมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล การเตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานท่ีจ าลอง 
 
1184102 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอรร์ะดับมัธยมศึกษา              3(2-2-5) 
           Teaching Behavior Computer Education in  
           Secondary Education Level 
           หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา แนวคดิทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
การเรยีนรู้ วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินผล การ
เตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานท่ีจ าลอง 

1183212 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
             Computer Educational Science  
             วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการค านวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (ตาม
แนว สสวท.)  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบท
ของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

- ย้ายไปเป็นรายวิชาเอก
บังคับ 
- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

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

1183213 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
              Mobile Application and Design 

- ย้ายไปเป็นรายวิชาเอก
บังคับ 
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            แพลตฟอร์มของซอฟตแ์วร์บนอุปกรณเ์คลื่อนที่ กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายซอฟต์แวรส์ าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การฝึกปฏิบตัิการพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ทางการศึกษาส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที ่

              หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ
การพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย ออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการ
ศึกษา 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก) 
1184201 สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรม                 3(2-2-5) 
            ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
            Information Technology Online Social Network Law and  
            Ethics for Computer Teacher 
           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสงัคมเครือข่ายออนไลน์ พื้นฐานเกีย่วกับบทบาท
ของการใช้สังคมออนไลน์กับชีวิตและธุรกิจในยคุปัจจุบัน การน าไปใช้ ผลดีและ
ผลเสียทีเกดิขึ้นจากโลกในสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ และสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคม
เครือข่ายออนไลน ์

1181113 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
             Laws and Ethics for Computer  
             พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สิน
ทางปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความ
ฉลาดทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระท าความผิดทางอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1181114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
             Computer Programming for Education  
             หลักการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวคิดเชิงนามธรรม การ
แก้ปัญหา การออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

 1181115  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
             Basic Principles of Information Systems  
             ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์กรกับการใช้ระบบ
สารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การควบคุมความปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศ การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางการศึกษา 
 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1181202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา                 3(2-2-5) 
             Computer Graphic Design for Education 
            หลักการและทฤษฏีการออกแบบกราฟิก การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
การรับรู้ และการเรยีนรู้ สื่อการเรยีนการสอนหลักการและกระบวนการออกแบบ
กราฟิกส าหรับการสื่อการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความจ า และเกิดทักษะ     
ฝึกทักษะการออกแบบงานกราฟิก เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษร การออกแบบงาน
กราฟิกเพื่อนามาใช้ในการเรยีนการสอน 

1181214  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก   2(1-2-3) 
             Computer Graphics Design  
             ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก 
หลักการออกแบบงานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุ
กราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับสร้างงานกราฟิกได้ 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
 
 

1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                              3(2-2-5) 
             Multimedia Production for Education 
             การถ่าย ภาพในระบบดิจิตอล การจัดแสง มุมกล้อง ขนาดของภาพ
และสดัส่วนของภาพ ในสตูดิโอรวมไปถึงการนาเสนอผา่นเครือข่ายสารสนเทศ 

1182112 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น   3(2-2-5) 
             Multimedia Design and Animation  
             หลักการและทฤษฎีของมัลติมี เดียและแอนิเมชัน ประเภทของ
แอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติ

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
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เทศนิคการพิมพ์ในระบบดิจติอลรวมไปถึงการสื่อความหมายของภาพให้เหมาะสม
กับงานประเภทต่างๆ อีกทั้งสามารถน าเสนอในการสื่อสารได้เหมาะสม 

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบ
โมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและแปลงช้ินงาน สร้างงานมัลติมีเดียและ
เอนิเมชัน ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา 

- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1182502 การศึกษาโครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี                        3(3-2-5) 
             Data Structure and Algorithms in Education 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบต่างๆ ท้ังแบบเชิง
เส้น อาร์เรย์ ลิงคล์ิส สแตก คิว และแบบไม่เชิงเส้น ทรี กราฟ การน าโครงสร้าง
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ การเรยีงล าดับและค้นหาข้อมูล การออกแบบ
และการวเิคราะห์อัลกอริทึม และการวัดประสิทธิภาพในการท างาน 

1182113 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   3(2-2-5) 
             Data Structure and Algorithms  
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิง
เส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิส สแตก คิว และแบบไม่เชิงเส้น ทรี กราฟ 

- ย้ายไปเป็นรายวิชาเอก
เลือก 
- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
 

1183108 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียน การสอน      3(2-2-5) 
             Web Design and Development for Learning 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวลิดไ์วด์เว็บ และโปรโตคอลทีซี
พี/ไอพี การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
หน้าจอ เช่น การใช้ตัวอักษร (Type Graphy) หลักการจัดภาพ หลกัการใช้สี 
สัดส่วน น้ าหนัก และองค์ประกอบของภาพ การโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่าย การ
เขียนเนื้อหาบนเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ ข้ันตอนการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือท่ี

1182114  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
             Designing and Technology for Computer Teacher  
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ องค์ประกอบของ
เว็บไซต์ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและ
ภาพเคลื่อนไหวส าหรับเว็บไซต์ การเช่ือมโยงแบบต่างๆโครงสร้างการท างานของ
เว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูป การใช้
อินเตอร์เน็ต การโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่าย การเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ ข้ันตอน

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
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ต้องใช้ โดเมนเนม (domain name) การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การเลือก ISP 
การฝากเว็บไซต์ และประยุกต์การพัฒนาเว็บ เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

การสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือที่ต้องใช้ โดเมนเนม ระบบน าทางเว็บ และประยุกต์
การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา 

1184207 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา                                3(2-2-5) 
            Teaching of Java Programming Language 
            โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ค าสั่งภาษา
จา ชนิดข้อมูลพื้นฐานและตัวแปร การก าหนดประโยคการประมวลผล ค าสั่ง
ควบคุมพื้นฐาน อาเรย์ การก าหนดคลาสและการสร้างวัตถุ การจัดการเกี่ยวกับ
แฟ้มข้อมูล ศึกษาตัวอย่างและฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 

1182213การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา                 3(2-2-5) 
             Java Programming Language  
             โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ค าสั่งภาษา
จาวา ชนิดข้อมูล พื้นฐานและตัวแปร การก าหนดประโยคการประมวลผล ค าสั่ง
ควบคุมพื้นฐาน อาเรย์ การก าหนดคลาส และการสร้างวัตถุ การจัดการเกี่ยวกับ
แฟ้มข้อมูล 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
 
 
 

 1183115 การออกแบบและเทคโนโลยีส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
             Designing and Technology for Computer Teacher  
             ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของ
เทคโนโลยี  วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้า และอิ เล็กทรอนิกส์  
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรร 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1184103 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา                                   3(2-2-5) 
            Robotic Development for Education 
           ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัว โครงสรา้งการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้

1183116  ระบบสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์   3(2-2-5) 
             Embedded Systems and Robots  
             ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตั ว โครงสร้ างการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง หลักการและวิธีการ
ออกแบบซอฟแวร์บนระบบสมองกลฝังตัว ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท้ังด้านฮารด์แวร์และซอฟท์แวร์ 
 
 
 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง หลักการและ วิธีการ
ออกแบบ ซอฟ แวร์บนระบบสมองกลฝังตัว การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 

- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

1184208 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย                                    3(2-2-5)   
             Web-Based Instruction 
             การศึกษาระบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้เครือข่ายสารสนเทศ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ศึกษาระบบการจัดระบบการจัดการเรยีนการสอนผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนาสื่อสารสนเทศในระบบเครอืข่ายทาง
การศึกษาและการพัฒนาบทเรียนแบบตอบสนอง (Responsive Learning) 

1183117 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย   3(2-2-5) 
             Web-based Instruction  
              การศึกษาระบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้เครือข่ายสารสนเทศ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ศึกษาระบบการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนาสื่อสารสนเทศในระบบเครือข่ายทาง
การศึกษาและการพัฒนาบทเรียนแบบตอบสนอง (Responsive Learning) 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 

 

1184214 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล                                3(2-2-5) 
             Teaching of Visual Programming Language 
             พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล ส่วนประกอบคุณสมบัติการ
ท างานกับโค้ดและฟอร์ม พ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมือในการ
ออกแบบหน้าจอโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ การเขียน
โปรแกรมที่ ติดต่อกับฐานข้อมลูศกึษา ตัวอย่างและฝึกเขียนโปรแกรมประยุกต์ทาง
การศึกษา 

1183118 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล   3(2-2-5) 
             Teaching of Visual Programming Language  
             หลักการเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาวิชวล แนวคิดเชิงวัตถุ การแก้ปัญหา 
การออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมภาษา
วิชวล 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรยีนการสอน และ
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 
 
 

 1183214  วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
              Advanced Science in Computer  

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
            หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและ
ประยุกต์ใช้วิทยาการก้าวหน้าส าหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างช้ืนงานเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
 
 
 

 1183215  โครงการและค่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Camp and Project 
วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ หลักการจัดโครงการ การบริหารการจัด
โครงการ ออกแบบด าเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ 
น าหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

1184212 การประมวลผลคลาวดเ์พื่อการศึกษา                             3(2-2-5) 
             Cloud Computing for Education 
             แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะส าคัญของการ
ประมวลผลคลาวด์ ประเภทของการประมวลผลคลาวดเ์ทคโนโลยตีา่งๆ ที่ใช้
เวอร์ชวลไลเซช่ัน การจดัการคลาวด์ รูปแบบการให้บริการของคลาวด์ความ
ปลอดภัยในคลาวด์การใช้เครื่องมอืและซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์ทีส่ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนได ้

1183216  การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา               3(2-2-5) 
             Cloud Computing for Education 
             ศึกษาวิธีการออกแบบและพัฒนาคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อใช้ในการศึกษา 
วิธีการพัฒนาแบบ Agile System Development การเคลื่อนย้ายระบบสู่คลาวด์
คอมพิวติ้ง การบริหารโครงการและทีมงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติ้ง 
การประเมินผลคลาวด์คอมพิวติ้งและประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งส าหรับงานด้าน
การศึกษา 

- ปรับปรุงรหสัวิชา เพือ่
จัดล าดับตามความยาก
ง่าย 
- ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรยีน
การสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 1183217 การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
             Development of Artificial Intelligence for Education 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หลักสตูรเพราะให้
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
  ประวัติและนิยามของปัญญาประดิษฐ์ กรรมวิธีของปัญญาประดิษฐ์โดย
คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการแทนความรู้ การแก้ปัญหา การค้นหา การ
เล่นเกมส์ การรับรู้แบบอย่าง การพิสูจน์ทฤษฎีบท ระบบนิรนัยโดยคอมพิวเตอร์ 
การใช้ภาษาธรรมชาติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์  
การสร้างระบบการสอนอัจฉริยะ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2554 

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

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดย

จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตา ม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 



119 

 

                                                                                                                      

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนด
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
  

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การ
อนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนน 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” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผล
การประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดย
ไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 

(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้
ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
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(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” 
และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการ
เรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน 
ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้   และให้เว้น
การนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว
นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชา
ที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่      มหาวิทยาลัยก าหนด  
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง 
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และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาค
เรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร       3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และ
ไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน  7  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี 
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  
2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลั กสูตร     2  ปี  สิ้นภาค
เรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่
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หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา ) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3 .60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3 .60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3 .60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  ปี  ไม่
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17       ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา 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 การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้ รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น 
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้น
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การเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต
ที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน

รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
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  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรี ยนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) 
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาดใน

กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  ๒๖๑๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ของคณะครุศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๔ ปี) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์      
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง 
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  
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๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑2. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑3. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 
๑4. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย คันช่างทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    อาจารย์นาตยา ไทพาณิชย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๑5. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    รอ้งศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม 256๑ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ ๐๒๘๕/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 

------------------------------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ขอคณะครุศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(๔ ปี) ดังมีรายนามต่อไปนี้  
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    
      อำจำรย์ประจ ำสำขำหลักสูตรและกำรสอน 
      รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา     
      ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำบริหำรกำรศึกษำ      
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพิพัฒน์ รักพรมงคล   
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล   
      ดร.ประจ า ขวัญมั่น      
      อำจำรย์ประจ ำสำขำจิตวิทยำ 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
      อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
      อาจารย์มนตรี หลินภู 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำวิจัยและกำรวัดผลประเมินผล 
      ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
      ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
      อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาน 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำเทคนนนลยีและสำรสนเทศ 
      อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
      ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
      ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
      อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง       



134 

 

                                                                                                                      

      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     
    ผู้ใช้บัณฑิต 
    ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง        
    ศิษย์เก่ำ 
    ดร.สามารถ กมขุนทด                     

  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางอนุศรา  อุดทะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล   ศิษย์เก่า 
     นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ   ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวพิไลพร สุภาพันธ์    ศิษย์ปัจจุบัน  
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ขัยมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

     นางสาววิสากุล กองทองนอก    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสิทธิกร ศรีโยธา     ศิษย์เก่า 
     นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอารียา  โฉมหน่าย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์โกมินทร์ บุญชู     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางพรนภัส  เรืองเวช      ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต    ศิษย์เก่า 
     นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวนงลักษณ์  อาลัย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลชลติา กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางจรรยา บุญเนรมิตร    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวกนกวรรณ อินทสูต    ศิษย์เก่า 
     นายสาริช ศรีระวัตร     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวปนัดดา สัมมะถะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เลเกีย เขียวดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรวัส ศิริ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางนิสรา วงษ์บุญมาก     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายพลวัฒน์ แจ้งดี     ศิษย์เก่า 
     นายปกรณ์ แสงกระจ่าง    ศิษย์ปัจจุบัน  
     นายฤทธิชัย พลมั่น     ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายกฤษณพงษ์ มาน้อย    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุพจน์ ยาดี     ศิษย์เก่า 
     นายวีรชัย มธุรส     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอังคณา ดิษสวน    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชยัรัตน์ บุมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เฉลิม ทองจอน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เมธี มธุรส     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุเทพ สอนนิล     ศิษย์เก่า 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์มานพ ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์กษมา สุรเดชา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายจ าเนียร พิมพ์แดง     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายภูกฤษ ศรีค าชอน     ศิษย์เก่า 
     นายสุรวธุ วาจูอิน     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายอนุพงษ์ ค าทอง     ศิษย์ปัจจุบัน 
          ๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรายุ วงษ์สุตา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายบุญชัย กัณตวิสิฐ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า    ศิษย์เก่า 

           นางสาวณัฐกานต์  มะปราง    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ    ศิษย์ปัจจุบัน 
         ๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

         นางนวลนาฏ หนองเอ่ียน    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายไชยเชษฐ์ อ่ านวล     ศิษย์เก่า 
     นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายวิทวัส  ดอนสันเทียะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 

๑๒. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายฉวี  แก้วกล้า     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ    ศิษย์เก่า 
    นายกัมพล  ศิริวรรณ     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสุวิทย์  โทนสังข์อินทร์    ศิษย์ปัจจุบัน 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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    อาจารย์สุธีรัชลิน จันทร์แยม้ธรา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายวินสัน ฝั้นกาศ     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นางศิริพร  อิ่มสุขศรี     ศิษย์เก่า 
    นายธนาวธุ  แคน้อย     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสมรักษ์  อ่ าขวัญ     ศิษย์ปัจจุบัน  
๑๓. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายวรพล แซ่ว้าน     ศิษย์ปัจจุบัน 
    นางสาววริศรา โมคลา     ศิษย์ปัจจุบัน 
๑๔. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          รองศาตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นิวดี คลังสีดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นารถนรี พอใจ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
          นางนาตยา ไทพานิชย์    ผู้ใช้บัณฑิต 
         นางรพิชา มัตนามะ     ศิษย์เก่า 
      นางสาวสกลสุภา มาพันธ์สุ    ศิษย์ปัจจุบัน 
      นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุรยิา    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๑๕. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญวงศ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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    อาจารย์สมโภชน์ วงเขียด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายพชร พิมพ์วาปี     ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ชื่อ - นามสกุล  นายชัยรัตน์  บุมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา                       

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ ปีท่ีส าเร็จ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2561 
Ph.D (Education) SARDAR PATEL UNIVERSITY, INDIA 2550 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2542 
 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏนครปฐม 2539 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
ชัยรัตน์ บุมี. (2558). แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ชัยรัตน์ บุมี และ กาญจนา นาคสวาท. (2560). ศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ)  

ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

 ต ารา/หนังสือ 
ชัยรัตน์ บุมี. (2559). การบริหารจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร  
 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ชัยรัตน์ บุมี. (2558). แนวทางพฒันาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (ฉบับที่ 1)  
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  ( หน้า 465 – 475). ก าแพงเพชร :  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ชัยรัตน์ บุมี และ กาญจนา นาคสวาท. (2560). ศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ)  
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ( หน้า 571 – 
576). ก าแพงเพชร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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3. รายวิชาที่สอน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1181111 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1181112 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
1183212 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1181114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1183115 การออกแบบและเทคโนโลยีส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
   (ลงชื่อ)..................................................................เจ้าของผลงาน 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  บุมี) 
   วันที่........เดือน...........................พ.ศ................... 
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ชื่อ - นามสกุล  นางศรินญา  หวาจ้อย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา                       

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ ปีท่ีส าเร็จ 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
ศรินญา หวาจ้อย และ จักรพันธ์ หวาจ้อย. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพช 
จักรพันธ์ หวาจ้อย และ ศรินญา หวาจ้อย. (2561). การพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพช 

ศรินญา หวาจ้อยและคณะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1. คณะครุศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
 ต ารา/หนังสือ 
ศรินญา หวาจ้อย. (2560). การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา. คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ก าแพงเพชร.  
  
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ศรินญา หวาจ้อย และ จักรพันธ์ หวาจ้อย. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี3 (ฉบับที่ 2) วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 446 - 453). 
ก าแพงเพชร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

จักรพันธ์ หวาจ้อย และ ศรินญา หวาจ้อย. (2561). การพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ใน  รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร.  (หน้า 1175 – 1183). ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ศรินญา หวาจ้อยและคณะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ส่วนประกอบ
พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. (หน้า 1279 – 1288). ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ศรินญา หวาจ้อยและคณะ. (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม  
Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร). ใน รายงาน
การประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 2 (Proceedings) กลุ่มที่ 
11 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม วันที ่21 – 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม.  (หน้า 167 – 175). พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1181212 วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1182111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
1183112 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
1182113 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) 
1182213 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
   (ลงชื่อ)..................................................................เจ้าของผลงาน 
           (  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา  หวาจ้อย  ) 
                       วันที่........เดอืน...........................พ.ศ................... 
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ชื่อ - นามสกุล  นางธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา                       

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ ปีท่ีส าเร็จ 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2561 
กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนงการบริหารงาน
ทั่วไป) 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2547 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และ ภคมน ตะอูบ. (2558).  การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม 

Dreamweaver ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์.  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และ วิราพัตร กาวิละพันธ์. (2559). การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559.  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และ วิวัฒน์ ทวีทรัพย์. (2561). การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศของครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร.  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2561). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 เรื่องการตกแต่งเว็บเพจด้วยภาพกราฟิก โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA).  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวาดภาพด้วย 
โปรแกรมกราฟิกเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 

 ต ารา/หนังสือ 
ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ (2560). พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร.  
 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และ ภคมน ตะอูบ. (2558).  การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรมDreamweaver 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
( หน้า 443 – 448). ก าแพงเพชร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และ วิราพัตร กาวิละพันธ์. (2559). การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ต ารวจตระเวนชายแดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 (ฉบับที่ 2) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 242-250). ก าแพงเพชร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และ วิวัฒน์ ทวีทรัพย์. (2561). การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศของครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 1197 – 1204). ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2561). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
เรื่องการตกแต่งเว็บเพจด้วยภาพกราฟิก โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA). ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 1218 – 1225). ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
กราฟิกเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 1250 – 1256). ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2562). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร. ใน รายงาน 
การประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 2 (Proceedings) กลุ่มที่ 
11 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. (หน้า 148 – 157). พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 
 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1183111 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
1183114 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1181113 กฏหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1181215 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
1183214 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
   (ลงชื่อ)..................................................................เจ้าของผลงาน 
                      (ดร.ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ ) 
                       วันที่........เดอืน...........................พ.ศ................... 
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ชื่อ - นามสกุล  นายวิวัฒน์  ทวีทรัพย์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา                       

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ ปีท่ีส าเร็จ 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2561 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต  2551 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์. (2558). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) รายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

เพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา. คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และ วิวัฒน์ ทวีทรัพย์. (2561). การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศของครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร. คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

วิวัฒน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟต์แวร์ 
คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะกระบวนการใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
ชากังราววิทยา จังหวัดก าแพงเพชร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

วิวัฒน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2561). การพัฒนาแบบจ าลองระบบรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติด้วยเวลาและอุณหภูมิ. 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 

 ต ารา/หนังสือ 
วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ (2560). สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์. (2558). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) รายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา.ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. ( หน้า 449 – 454). ก าแพงเพชร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และ วิวัฒน์ ทวีทรัพย์. (2561). การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศของครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 1197 – 1204). ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 
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วิวัฒน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟต์แวร์ 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากัง 
ราววิทยา จังหวัดก าแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา 
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 1226 – 1235). 
ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

วิวัฒน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2561). การพัฒนาแบบจ าลองระบบรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติด้วยเวลาและอุณหภูมิ. 
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 1289 – 1296). ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

วิวัฒน์ ทวีทรัพย์และคณะ. (2562). การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft  
PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ใน รายงานการประชุมสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 2 (Proceedings) กลุ่มที่ 11 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.        
(หน้า 158 – 166). พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1181211 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
1181213 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1183213 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
1183116 ระบบสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 
1183117 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 3(2-2-5) 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  
   (ลงชื่อ)..................................................................เจ้าของผลงาน 
                    ( ดร.วิวัฒน ์ ทวีทรัพย์ ) 
                       วันที่........เดอืน...........................พ.ศ................... 
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ชื่อ - นามสกุล  นายเฉลิม  ทองจอน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา                       

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ
ศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 
 

วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2549 
 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
เฉลิม ทองจอน, ยุทธนา พันธ์มี และ วชิระ พิมพ์ทอง. (2561). การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของ

เด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
เฉลิม ทองจอนและคณะ. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏก าแพงเพชร. 
  
 ต ารา/หนังสือ 
เฉลิม ทองจอน. (2561). ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น. ก าแพงเพชร. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
เฉลิม ทองจอน, ยุทธนา พันธ์มี และ วชิระ พิมพ์ทอง. (2561). การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของเด็ก

ในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 20 – 29). ก าแพงเพชร : 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

เฉลิม ทองจอนและคณะ .(2561).  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
(หน้า 1271 – 1278). ก าแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏก าแพงเพชร. 
เฉลิม  ทองจอนและคณะ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  

STAD วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่แสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร. ใน รายงานการประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งท่ี 2 (Proceedings) กลุ่มที่ 11 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/
อุตสาหกรรม วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (หน้า 176 – 185). 
พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
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3. รายวิชาที่สอน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1183211 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 2(1-2-3) 
1181214 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 2(1-2-3) 
1182112 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5) 
1182114 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1183215 โครงการและค่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 
 รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
   (ลงชื่อ)..................................................................เจ้าของผลงาน 
                  ( อาจารย์เฉลิม  ทองจอน ) 
                       วันที่........เดอืน...........................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 

 


