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ค าน า 
  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เดิมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 และมีการปรับปรุงเป็นหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ .ศ. 2548 ต่อมาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ .ศ. 2555 เป็นหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดย
เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตจากเดิมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มี
สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ความต้องการของ
ท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) และปรับแก้ตามข้อสังเกตของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีจ านวน  
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จุดเด่นของหลักสูตรคือ ผลิตครูคอมพิวเตอร์เพ่ือสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้น 
การสอนโรงเรียนในท้องถิ่น บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่
หลากหลายและการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
กลั่นกรองหลักสูตร ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรเล่มนี้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร
จนแล้วเสร็จพร้อมที่จะน าไปเปิดสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครู
และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาใน
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
(นางสาวมูนีเร๊าะ  ผดุง) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ตุลาคม 2559 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 64 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 85 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 87 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 88 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   99 
   

ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 101 
ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 313/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

149 
ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 09/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

151 
ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 153 
ภาคผนวก จ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

157 
ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน 

การสอน   
 

159 
ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา  164 
ภาคผนวก ซ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  
 

170 
ภาคผนวก ฌ มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  

และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 
ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

191 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 193 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

197 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

199 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

   หน้า 
ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
 

201 
ภาคผนวก ฑ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 203 

ค 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร ์      
      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25481571102663 

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program  in Computer Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
   ชื่อย่อ :  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Computer Education) 
   ชื่อย่อ :  B.Ed. (Computer Education) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที ่2/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที ่5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2559 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี   

ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
 8.1 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 8.2 บุคลากรทางการศึกษา 
 8.3 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 8.4 การประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
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9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นางสาวมูนีเร๊าะ  ผดุง  
   อาจารย์      
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี  
ค.ม. โสตทัศนศึกษา  
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
 

2546 
2543 

2. นายศิริชัย นามบุร ี 
   อาจารย์      
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา  
   
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
ศษ.บ. บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
 

2543 
 

2537 
2530 

3. นางพรรณี  แพงทิพย์  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  
ค.บ. คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2547 
 

2536 

4. นายปรีชา  พังสุบรรณ  
   อาจารย์      
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2549 
 
 

2540 
5. นายอิมรอน แวมง      
   อาจารย์      
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
2550 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)  
บ่งบอกถึงบริบทการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมา
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology ประกอบกับการเปิดเขตการค้าเสรี  
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในส่วนการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัล การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือการจัดการศึกษา 
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ทิศทางของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 ที่มีกรอบ
แนวคิดภายใน  10 ปีที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก การสร้างโอกาสและ
ความเท่าเทียมทางสังคม การพัฒนามนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งการปฏิรูปภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิตอลของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได ้ 

ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 – 2561 ซึ่งได้ก าหนดตามกรอบนโยบาย 
ICT2020 โดยจัดออกเป็น 8 กลุ่มคือ โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม ICT ทุนมนุษย์ e-Governance 
ICT เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ICT เพ่ือการพัฒนาสังคม ICT กับสิ่งแวดล้อม และ ICT เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย 
และการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม จึงมีความส าคัญในการสร้าง
ความพร้อมในการแข่งขันของประเทศไทยในภูมิภาคเขตการค้าเสรีประชาคมอาเซียน  เขตพัฒนา
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT)  แผนการพัฒนาเขตการศึกษาพ้ืนที่
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนแผนพัฒนาหลักสูตรและการรับนักศึกษาระยะ15 ปี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรนั้นได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดนและการใช้คอมพิวเตอร์
ทุกหนทุกแห่ง(Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น
สิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยใหม่
มีความเร็วสูงพอที่จะใช้สื่อสารแบบสื่อประสมได้ ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุก
แห่งตลอดเวลา ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  ทั้ งนี้ครู
คอมพิวเตอร์และบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นจะต้องใช้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตและการศึกษาของไทย 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  การปรับปรุง
กฎหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ทั้งนี้การผลิตบุคลากรครูทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมและการศึกษา โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีต่อพันธกิจ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และสังคมคุณภาพ  
การปรับปรุงหลักสูตรจึงเน้นผลิตบัณฑิตสายการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ที่มีความเป็นเลิศทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
เนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ 
ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับ
ข้อมูลข่าวสาร และสังคม ภายใต้วัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บนฐานของการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริการวิชาการ  การวิจัย และเผยแพร่ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และงานสร้างสรรค์ระหว่างสถาบัน ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคน
ในท้องถิ่น 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) วิชาชีพครู จัดการเรยีนการสอนโดย
คณะครุศาสตร์ และ 2) วิชาเอก จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร์ศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม น าสูการพัฒนาทองถิ่น 
ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีความมุ่งมั่นในการผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการเป็นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมี
ความสุข 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีวัตถุประสงค์ในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 
3 ประการ ดังนี้  
 1.2.1 มีความรูความสามารถ ทักษะ ความช านาญดานคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถ 
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงได 
 1.2.2 มีทักษะในการสอนที่ผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
  1.2.3 เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด  
การแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
   ตามที่ สกอ. ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี 
   พ้ืนฐานจากหลักสูตรใน   
   ระดับชาติ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
   กับความต้องการของ 
   สถานศึกษา  และท้องถิ่น 

1. ประเมินหลักสูตร จากผู้ใช้ 
   บัณฑิตและนักศึกษา  และ 
   ส ารวจความต้องการเข้า 
   ศึกษาต่อของนักเรียน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตรของนักศึกษา  บัณฑิต   
   ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ที่ 
   เกี่ยวข้อง     
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาบุคลากรทั้งผู้สอนและ 
   ผู้เรียนด้านการเรียนการสอน 
   และบรกิารวิชาการและการฝึก 
   ปฏิบัติวิชาชีพครู ให้สามารถน า 
   ความรู้ทางด้านเทคนิคและวิธี 
   สอนไปปฏิบัติการสอนใน 
   สถานศึกษาได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนบุคลากรทั้งผู้สอน 
   และผู้เรียนให้ท างานบริการ 
   วิชาการ 
2. การปฏิบัติการสอนใน 
   สถานศึกษาของนักศึกษาที่ 
   เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ 
   วิชาชีพคร ู

1. จ านวนโครงการและผลการ 
   ประเมินของแต่ละโครงการ 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติการ 
   สอนในสถานศึกษาของ 
   นักศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                      ภาคเรียนที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
                      ภาคเรียนที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลาก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
        2.3.1  นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่จะต้องบูรณาการ
ความรู้และขาดทักษะในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  2.3.2  นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการใช้ชีวิตห่างไกลจากผู้ปกครองและต้อง
ช่วยเหลือและดูแลตนเองในการอยู่หอพัก 

2.3.3  นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

       2.4.1  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
  2.4.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
  2.4.3  จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะน า ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและ 
การด าเนินชีวิต 
  2.4.4  มีโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้มีความพร้อมใน 
การเข้าศึกษา  
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี (5) ปี       
ชั้นปีที่ 1 36 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 36 

รวมจ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - - 36 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)       

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
9,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 

648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 3,240,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท ต่อป ี

25,200 50,400 75,600 100,800 126,000 

รวมรายรับ 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000 
     

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 134,640 269,280 403,920 538,560 673,200 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,077,120 1,346,400 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ร้อยละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,077,120 1,346,400 

รวม 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000 
จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        164  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ   
        เทคโนโลย ี 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า         128 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

     2.1.1) วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  34 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

     2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

     2.2.1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  60 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

     2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     2.2.3) เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ดังนี้ 

  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า     12       หน่วยกิต 
  

1) วิชาบังคับ                                                 10       หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
 2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning Development  
   

2) วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                       2       หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  

Principles of Reading and Writing Thai Words 
 2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
Development of speaking and reading skills in English 

 2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

 2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu 

 2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

 2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 
Basic Arabic 

 2(1-2-3) 



12 
 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

 2(1-2-3) 
 
 
 
 

                       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      6       หน่วยกิต 
  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3 
 Happiness Study  
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  
2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Truth of Life  
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  
   
                       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6       หน่วยกิต 
  
2150101 สังคมภิวัตน์ 

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind 

2(2-0-4) 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 
 

2(1-2-3) 

                       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     6       หน่วยกิต 
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4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life  

2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
Information Technology in Daily Life  

2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    128 หน่วยกิต 

                       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           50     หน่วยกิต 
  
                      2.1.1) วิชาการศึกษา                                     36       หน่วยกิต 
                           1)  วิชาบังคับ                                                       34       หน่วยกิต 
1100201 
 

ภาษาและวัฒนธรรม     
Language and culture 

3(2-2-5) 

1101101 ความเป็นครู  
Professional Teachers 

3(2-2-5) 

1101202 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy  of  Education 

3(2-2-5) 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
Moral and Ethics 

2(1-2-3) 

1101302 
 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Education for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน 
Learning and Classroom Management 

3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for Education 

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Improvement  

3(2-2-5) 
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1105202 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   
Educational Quality Assurance 

2(1-2-3) 

 
 
                            2)  วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า                            2       หน่วยกิต 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 

Thinking Skill Development 
2(1-2-3) 

1100103 มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู 
Human Relationship for Teachers 

2(1-2-3) 

1100104 การสอนเพศศึกษา 
Sexuality Education 

2(1-2-3) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
Local Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1102203     การนิเทศการสอน 
Instructional Supervision 

2(1-2-3) 
 

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 
Utilization of Mass Media in Education 

2(1-2-3) 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 
Adolescent Guidance Psychology 

2(1-2-3) 
 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Exceptional Child Psychology 

2(1-2-3) 

1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู 
Introduction to Recreation for Teachers 

2(1-2-3) 

1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader  
Training Course 

2(1-2-3) 

1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

2(1-2-3) 

1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น  
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader  
Training Course 

2(1-2-3) 

 
                      2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                     14       หน่วยกิต 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90 ชั่วโมง) 
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 Teaching Practice 1  
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 2  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 1  
   
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 2  

 
                       2.2 กลุ่มวิชาชีพเอก                 ไม่น้อยกว่า  78      หน่วยกิต 
                       2.2.1) วิชาเอก                                    69       หน่วยกิต 
                           1)  วิชาบังคับ                                                      60       หน่วยกิต 
  
                       กลุ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  15      หน่วยกิต 
4111315 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Architecture and Structure  
4111316 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Circuit Description and Microcomputer Maintenance  
4111318 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา * 3(2-2-5) 
 Computer Network in Education  
4111320 เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Technology in Operating Systems   
4111425 คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ * 3(2-2-5) 
 Virtue for Computer Teacher  

 
                       กลุ่มการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา  24      หน่วยกิต 
                       และการเขียนโปรแกรม  
4111101 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer  
4111102 ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 
 Programming Algorithm   
4111104 โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Data Structure in Computer  
4111106 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Language Programming  
4111209 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา * 3(2-2-5) 
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 Database Systems for Education  
4111210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 System Analysis and Design for Education  

 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
 
4111426 การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา * 3(2-2-5) 
 Information System Management for Education  
4111428 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  3(1-4-4) 
 Computer Education Project    

 
                       กลุ่มการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  21      หน่วยกิต 
                       เพื่อการศึกษา 
4111105 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Image Retouching by Computer  
4111211 ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ * 3(2-2-5) 
 Online Learning Management System  
4111317 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Animation  
4111319 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา * 3(2-2-5) 
 Design and Development of Educational Software  
4111427 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
 Electronic learning  
4111430 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence in Education  
4111431 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design   

 
                            2)  วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า                            9       หน่วยกิต 

  
                กลุ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

4111103 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Social Network  
4111213 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
 Application Programs for Education  
4111214 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 2(1-2-3) 
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 Internet Technology  
4111321 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Application Program for Statistics and Educational Research  
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
4111429 ระบบส านักงานอัตโนมัติทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 Office Automation in Education  
4111432 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(1-2-3) 
 Seminar in Computer Education  
4111495 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
 Wireless Communication Technology and Application  
4111496 การประมวลผลคลาวด์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
 Cloud Computing and Application  

 
                กลุ่มการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 
                และการเขียนโปรแกรม 

 

4111207 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming  
4111212 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming   
4111394 การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Data Mining  

 
                กลุ่มการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  

4111208 การผลิตวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Video Production for Education  
4111322 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
 Multimedia Technology for Education  
4111323 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
 Mobile Technology and Application for Education  
4111324 การพัฒนาเกมส์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Development of Educational Games  

 
                      2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก                                       6       หน่วยกิต 
4111479 การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา * 3(2-2-5) 
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 Computer Teaching in Elementary Education  
4111480 การสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา * 3(2-2-5) 
 Computer Teaching in Secondary Education  

 
 
 

                      2.2.3) เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก                                       3       หน่วยกิต 
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้  
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4100103     เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
วิชาเลือก 4 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
4111101 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
4111102 ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต  

รวม 18  หน่วยกิต 
 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
4111315 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 



19 
 

 

4111105 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4111106 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวม 18  หน่วยกิต 
 
 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101110  ความเป็นครู 3(2-2-5) 
1105202 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
4111431 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
4111104 โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต  
รวม 21  หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   
   
   

1101203     คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 
วิชาชีพครูเลือก 2 หน่วยกิต 
4111209 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
4111426 การจัดการระบบสารสนเทศทาง

การศึกษา 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต  
รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
4111320 เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
4111316 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง

ไมโครคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

4111317 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
รวม 21  หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2    

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   
   

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ห้องเรียน 

3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

4111425 คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
4111319 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

การศึกษา 
3(2-2-5) 

4111210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือ 
การศึกษา 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
   

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
1100403   ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1 1(90 ชั่วโมง) 
4111318 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
4111479 การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
4111211 ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 3(2-2-5) 
4111427 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต  
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 1(90 ชั่วโมง) 
4111428 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(1-4-4) 
4111480 การสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
4111430 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก  3 หน่วยกิต  

รวม 19 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ 1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540 ชั่วโมง) 
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รวม 6 หน่วยกิต  
 
ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540 ชั่วโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต  

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 
   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
    1)  วิชาบังคับ             10  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
           ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

           Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use 
of language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational 
criticism, study of problem conditions and its solutions of language 
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society 

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
           หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 

           Rules and development of reading and writing in order to speak 
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and write effectively, practice of speaking both  individual and groups 
and criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and 
article writing with the emphasis on standard language used in a 
certain writing and practice in criticizing 

 
 
 
 

  

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 
 English   for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน   
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา   
การแนะน าตนเองและผู้ อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอความช่ว ยเหลือ  การให้
ค าแนะน า  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้
ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการ
ใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           Development of English communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting, leave-taking, self- introduction  and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on the telephone and 
expressing opinion; development of skills in using tools and resources 
for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative development 

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
           การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

           Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in 
daily life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
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2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

           Development of Melayu in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different situations ; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  practice of 
simple sentence writing 

 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
           การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม  

           Practice of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English speaking countries including appropriate social 
etiquette 

 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
 Thai for Careers  
           การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน  

           Practicing and developing Thai language used in listening, 
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speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 

 
 
 
    2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย   2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
           หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่าน

และการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง  

           Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words 

 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in 

English 
 

           การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์  

           Effective development of speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน   2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
           พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย
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สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ  

           Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc 

 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน   2(1-2-3) 
 Basic Melayu  
           ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม

ประโยค พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม  

           Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
           การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  บทสนทนาที่ ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้ 

           Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on 
listening and speaking skills and be able to apply in communicating 
with native speakers 

 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้ 

           Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
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generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 

 
 
 
 
 
 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
           การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ  

           Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 
 

   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3) 
 Happiness Study  
           ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

           Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for 
peaceful coexisting in society 

 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์   2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
           ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่ เกี่ยวข้องกับ
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กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต  
 
 
 
 
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   2(1-2-3) 
 Information For Life Long Learning  
           ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน  

           Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results 
by using standard forms and steps 

 
2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
 Truth of Life  
           ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ต
าง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ์ อัน
น าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม  

           Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society. 
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2100119 การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 Self Development  
           หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง  

           Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต   2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  
           ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ  

           Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 
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   1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน์   2(2-0-4) 
 Socialization  
           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง  

           Relationships between human beings and environments in Thai 
society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs 

 
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
 Social Management  
           วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  

           Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community 

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ   2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
           ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ

ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
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ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึก
สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

           Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to 
be peaceful coexistence 

 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต   2(1-2-3) 
 Skills for Life  
           ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

           Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, 
social responsibilities, human relations and communication; decision 
making and problem solving in daily life; emotional and stress 
management; activities for stress relief 

 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
           เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ

ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

           Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; 
self-development for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career 
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   1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
        ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
           หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน เกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

           Principle  and  thought processes, giving reasons , financial 
mathematics  with  interest, hire – purchase, accounting tax  and the 
applying  of  basic  statistics  in  daily  life 

 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
           วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม  
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           Scientific approach, scientific process and scientific attitude. 
The importance  and the impact of science, technology, environment 
and the health improvement  for the quality of life 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

           The basic knowledge of computer, information technology, 
computer applying in daily life, knowledge applying, law and ethics for 
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using information system, and the security of information system 
 
 
 
 
 
 
 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  
           พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน

บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

           Energy, energy sources, electric energy, electricity production, 
Electric circuit, electric appliances, working of electric appliances, 
energy of living, working system of human organs, heredity, chemical 
in daily life, microorganism utilization by food industries, agricultural 
productivities  and  heated and cooled industrial products 
management, radiochemical, packaging and storage 

 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
           กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

           Rules, regulations, manners, formats and how to set the various 
kinds of games. Principles and how to choose the sport  games 
appropriately with the latency of the person.  Practicing the games for 
gaining most benefits to the body, emotion, and society.  Injury 
prevention from the sport games and basic first aid. Use the skills of 
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sport, developing the quality of life with playing sports and traditional 
games, and developing the personality and promoting the leadership 

 
 
 
 
 
 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   130  หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาชีพครู            50  หน่วยกิต 
         2.1.1  วิชาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า     36  หน่วยกิต 
        1)  วิชาบังคับ           34  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Language and culture  
           ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู  ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครู  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

           Language and Thai culture for teachers, foreign language for 
developing teachers’ professional, This course provides listening, 
speaking, reading and writing in Thai and foreign languages as well as 
convey the meanings accurately, the use of language and culture for 
living together in peace 

 
1101101 ความเป็นครู   3(2-2-5) 
 Professional Teachers  
           สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู   การปลูกฝังจิต

วิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

           Teacher professional nature, features and standards of teaching 
profession, cultivation of teachership spirit, laws related to teachers 
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and their professionals, management of teacher professional cognition, 
continually establishing the progress and development teaching 
professions; students are expected to be competent in their teaching 
courses, strategies, analysis, synthesis and creativity as well as in 
exploring and selecting information that are in touch with changes, 
interaction between teachers and learners to promote learner 
potential development with full spirit of teachership 

 
1101202 ปรัชญาการศึกษา   3(2-2-5) 
 Philosophy  of  Education  
           ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่ งยืน เพ่ือให้ผู้ เรียน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

           Philosophy and theory of education; religion, economy, society, 
culture and process of education management for establishing 
sustainable development, development of education in situation and 
analysis for sustainable development is expected to be learnt and 
implemented 

 
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ   2(1-2-3) 
 Moral and Ethics  
           หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ

ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

           Principles and concepts of good governance; sincerity, honesty, 
morality and ethics of the teaching profession as required by the 
Teachers’ Profession Council;  This course provides learners  with good 
teacher conduct model with full public awareness ,social sacrifice and 
conduct themselves in competence with teacher professional ethics 

 
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development  
           การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญ

ของ UNESCO ได้แก่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
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อากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยมที่จ าเป็นในการสร้าง
อนาคตที่ยั่งยืน 

           The management of education in relation to strengthening 
concept of sustainable development with UNESCO  important aspects 
such as cultural diversity, climate changes, health promotion, poverty 
solution and sustainable consumption in order to develop skills, 
attitude and values as required for build-up sustainable future 
 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
           หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท าหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้ 

           Principles and concepts of curriculum development; 
implementation curriculum development, curriculum analysis and 
implementation, curriculum assessment practice, and the use of 
assessing results for curriculum development are expected to achieve 
 

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน   3(2-2-5) 
 Learning  and Classroom Management  
           หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  การ

จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  
สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

           Principles, concepts and guidelines for creating the learning 
plan, learning management, environments for learning  and models of 
learning management  in order to enable students with analyzing, 
creative thinking and problem setting, integrating learning to inclusive 
learning, classroom management, creation of school learning center; 
This course supplies students with ability to create learning plan and 
use implementation in reality and thus creating atmosphere of 
classroom management to learning achievement of students 
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1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for Education  
           หลักการ  แนวคิดการออกแบบ   การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

           The principles, concept designs, application and assessment of 
innovating information technology for learning, information technology 
for communication; This course supplies students with capability to 
implement , evaluate innovating information technology for learning 
and use it for communication 

 
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
           หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 

           Principles, concepts and practices in assessment and learners’ 
evaluation; The learners are able to apply measurement  and 
evaluation concepts leading to improve the students in classroom 

 
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Improvement  
           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

           Principles, concepts, practices in research, research 
implementation and products for learning development; This course 
provides students with research results leading to conduct instruction 
and learning 

 
1105202 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
           จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความ
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เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
           Foundation of psychology, human development, learning 

psychology, educational psychology, psychology of guidance and 
counseling; This course enables students to advise and help children 
toward better quality of life using psychology to understand and 
promote full potentiality of learning 

 
 
 
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance  
           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องและด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

           Principles, concepts, and practices of educational quality 
assurance; This course enable students to manage the quality of 
learning activities, to develop continual learning quality, and organizing 
activities related to quality assessment of learning activities 

 
         2)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด   2(1-2-3) 
 Thinking Skill Development  
           ความหมาย และความส าคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสติปัญญา และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอก
นัย การคิด   แบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

           Meaning and the importance of basic thinking skills, content of 
intellectual development and human thinking, concepts, theories  and 
principles about developing thinking skills, thinking processes such as 
convergent thinking, divergent thinking, critical thinking, synthetic 
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thinking, creative thinking,  imagination and scientific thinking, design 
and planning of learning to develop thinking skills, tools and 
assessment thinking skills 

 
 
 
 
 
 
1100103 มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู   2(1-2-3) 
 Human Relationship for Teachers  
           ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับครู  หลักการ 

องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู  บทบาท
ของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

           Meaning and the importance of human relations for teacher, 
the principles, processes  and techniques for human relation, the 
teacher's role in strengthening human relations in schools and 
communities, assessment for human relationship focus on practical 
skills to create an atmosphere of learning and strengthen the 
relationship for helping the student 

 
1100104 การสอนเพศศึกษา   2(1-2-3) 
 Sexuality Education  
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย 

พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการ
ตัดสินใจต่อรอง การสื่อความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบน
ฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 

           Activities setting to learn sexual development; reproductive 
health, sexual health, relationship and expectations of gender roles 
and responsibilities, sexual orientation; The influences of social and 
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cultural on the role and sexual expression, decision-making and 
negotiation skill, expression the opinions and their own feelings by 
respect for the rights of others; Learning process focusing on students 
participation to cultivate on positive attitudes, values and positive 
sexual behavior in term of responsibility 

 
 
 
 
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   2(1-2-3) 
 Local Curriculum Development    
           ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ

ประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

           Foundation of the curriculum, curriculum development 
process, curriculum evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, curriculum 
structures, experiences and activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area curriculum development 

 
1102203 การนิเทศการสอน   2(1-2-3) 
 Instructional Supervision  
           จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศการ

สอน เครื่องมือที่ ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการสอน 

           The aims, principles, and supervision processes, supervision 
model, tools for instruction supervision, evaluate supervision, 
coordination between all those who involved in the instructional 
supervision, the instructional supervision problems and trends 

 
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education  
           ความหมาย ความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและ
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วิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่าย
ข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพ่ือการเรียนรู้ 

           Meaning and the importance of mass media on education, 
principles, utilize broadcasting, publications, newspapers, films, 
international data networks, and information media for education; 
analyze, select, and utilize information to enhance learning 

 
 
1105101 จติวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น   2(1-2-3) 
 Adolescent Guidance Psychology  
           วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะ
แนว การจัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 

           The theories of adolescent development, developmental 
domain of adolescent, the factors affecting the developmental, 
problem of teenager, teacher's role on guidance, the development of 
talent and potential by using guidance method, guidance services to 
enhance on education, occupation, social and problem protection 
issues 

 
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   2(1-2-3) 
 Exceptional Child Psychology  
           ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่
มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่ม
พิเศษ  องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

           Meaning, scope and behavior of exceptional child, the causes 
of the abnormal behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on exceptional child, the types of 
exceptional child, exceptional child enhancing, organizations and 
agencies assist exceptional child 
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1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู   2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers  
           ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความส าคัญของนันทนาการ 

ความส าคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก 
การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ 
ส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

           Meaning, scope, purposes and the importance of the recreation 
for teacher, the importance of recreation for daily-life, types of 
recreation for children, recreational activities for children,  
responsibility on recreational practice for own-self, family, school and 
community 

 
1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองข้ันความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติและกิจกรรมขององค์การลูกเสือ
โลก โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง
ขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ  การอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี
ส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 

           The purposes of the cub scouts and junior girl scouts,  history 
and activities of the world organization of the scouts, Thai structural 
scouts, basic training director of scouts curriculum, cub scouts 
subjects; the first star, the second star, the third star and the special 
subject, the strategies for cub scouts activities, the cub scouts 
ceremony, guidelines for gathered camp fire, the basic training camp 
for director of cub scouts 
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1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course 
 

           การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการ
ขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้
ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและ
การสอน การวางแผน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-
เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตส านึก
สาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 

           Orientation and training scouts, background of the boy scouts 
and the world scout organization activities, the strategies discipline 
training, tidiness and agility portrait of boy scout gaming train, the 
system of squad scouting and the structure of Thai scouting history, 
practice on camp fire, the scouts administration, teaching skills and 
planning for scouting, duties and responsibilities of the scout leader, 
the scouts ceremony, promoting scouting affair,  Hiking and camping 
for the scouts, the public awareness, project of training director for 
scouts 

 
1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระส าคัญของ
กิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ 
การประชุมภายในหมู่และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการท างาน
ร่วมกับคนอ่ืนและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐม
พยาบาล การมีจิตส านึกสาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

           Orientation and training scouts, principle of  scouting 
foundation, The purposes and strategies of the senior scouts, Scout 
promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, the  patrol system, the 
conference of scoutmaster, the parade, suggestions of camp fire,  the 
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senior scout game, the senior scout curriculum, the role of working 
with others to conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and the administration of 
senior scouts’ division 

 
         2.1.2  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู             14  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                                                      1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 1  
           บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   ออกแบบเครื่องมือ

วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา โดยการสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และ
น าเสนอผลการศึกษา 

           Integration of knowledge in term of lesson plans, test design 
and measurement tools, test scoring and results judging, the 
performance exam and scoring rubrics, behavioral research in 
classroom, applying for observing and participating in school at least 
two weeks and present the result of observation 

 
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                                                     1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 2  
           บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  

ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การ
สอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้ เรียน มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 
2 สัปดาห์ และน าเสนอผลการศึกษา 

           Integration of knowledge in term of lesson plans, teaching 
performance, test design and measurement tools, test scoring and 
results judging, practical examination and scoring rubrics, using 
behavioral classroom research in teaching practice in school at least 
two weeks afterwards presenting the result of the practical 
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1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                        6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 1  
           การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย

ศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น  งานสนับสนุนการเรียนการสอน  
หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหา
ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียน
การสอน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และการสัมมนาทาง
การศึกษา 

           Integrating knowledge into teaching practice in schools by 
learning and performing teachers role, class teacher, supporting 
teaching and learning  affair, curriculum, performing teaching course 
record  that  demonstrate the solution with research in the classroom, 
the preparation of the project to improve the students, evaluation of 
teaching, applying the results of assessment  to improve the students 
and educational seminars 

 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                        6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 2  
           การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การน า
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้
และการสัมมนาทางการศึกษา 

           Integrating knowledge into teaching practice in schools, the 
preparation of lesson plans follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the advantageous techniques 
and strategies for teaching, assessment of learning, research performing 
to improve the students, applying the results of assessment  to 
improve the students, recording the task, learning outcome reporting 
and educational seminars 
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   2.2  กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     80  หน่วยกิต 
 

         2.2.1  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     69  หน่วยกิต 
 

         1)  วิชาบังคับ           60  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
กลุ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                  15  หน่วยกิต 
4111315 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Architecture and Structure  
           หลักของตรรกะเชิงตัวเลข สถาปัตยกรรมหน่วยความจ า การแทนรหัสข้อมูล 

โครงสร้างหน้าที่การท างานส่วนต่างๆ ของเครื่อง การจัดการระดับ ภาษาแอสเซมบลี
การประมวลผลแบบหลายตัวประมวล 

           The principles of digital logic, memory architecture, data 
representation, structures and functions of computer, level 
organisation, assembly language for multiprocessing 

 
4111316 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Circuit Description and Microcomputer Maintenance  
           โครงสร้างความส าคัญอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หลักการท างานของ

ระบบบัส สัญญาณนาฬิกา การอินเทอร์เฟสหน่วยต่างๆ อุปกรณ์และการประกอบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม วิธีวิเคราะห์ปัญหา  หลักการดูแลรักษา 
และซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 

           Important structures of hardware devices and software 
delevant, principles of bus system, clock signaling, interfacing with 
units inside a computer, components and how to assemble 
microcomputer. Tools for mainternance repairing, methods of problem 
analysis and the principles of maintaining microcomputer 
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4111318 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Computer Network in Education  
           ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหาร
ทรัพยากรเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้
เครอืข่ายคอมพิวเตอร์ในวงการศึกษา 

           Foundation of computer network, technology and computer 
network equipments, computer network operating systems, network 
connection, network resource management, computer network 
security, and the use of computer network in education 

  
4111320 เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ   3(2-2-5) 
 Technology in Operating Systems  
           ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการท างานและ

ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การท างานแบบทีละโปรแกรม แบบพร้อมกัน
หลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่าย
งานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการหน่วยความจ า  
การจัดล าดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผล 

           Meaning and relolution of the operating system, procedure and 
the components of the operating system, single task, multitasking and 
time sharing. program procedure, program responsibilities, distribution 
or allocation of the processor, processor management, and memory 
management 

 
4111425 คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Virtue for Computer Teacher  
           ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสาร หลักการเชิงคุณธรรมที่ครูคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ หลักการ
เกี่ ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่สมควร และเป็น
ภัยร้ายแรงต่อผู้อ่ืน ต่อองค์กร ต่อสังคม และการป้องกัน ทั้งนี้ให้มีการฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์และอภิปรายหลักคุณธรรมจากกรณีตัวอย่างในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏ
มาแล้วและ/หรือที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

           Problems and analysis of ethics occuring in infomation 
technology world, principles of ethics which teachers should follow, 
principles of intellectual properties, property right prevention and 
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regulation by law, the unappropriate use of information technology, 
and threats for other users in organizations and society, prevention, 
analytical practice and discussion on ethics from current case studies 

 
กลุ่มการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรม           24  หน่วยกิต 
4111101 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer  
           วงจรตรรกะดิจิทัลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบวงจรโดยใช้เกต  รวมถึง

ระบบจ านวน และวงจรการบวกเลข  เซต  เมตริกซ์  ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 
           Digital logic curcuit concerning designing the circuit using gate, 

the numeral system, adder, set, matrix and methematical function 
 

4111102 ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม   3(2-2-5) 
 Programming Algorithm  
           พ้ืนฐานการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบ

ล าดับ ตัดสินใจ และวนซ้ า กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี พ้ืนฐานของภาวะค านวณ และ
ขั้นตอนวิธีการเรียงล าดับและการค้นหา 

           Analytical foundation and introduction to the programming 
algorithm (sequence, decision and loop), stretegies algorithm, 
computability, sorting, and searching 

 
4111104 โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Data Structure in Computer  
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริง อะเรย์ 

เรคคอร์ดและพอยต์เตอร์ ลิสต์เชื่อมโยง สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การ
เรียงล าดับ การค้นหาข้อมูล และประยุกต์ใช้งานในการเขียนโปรแกรม 

           Introduction to the data structure, string processing, arrays, 
record and pointers, linked list, stacks, queue, recursion, tree, graphs, 
sorting, searching and application for programming 
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4111106 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Language Programming  
           ภาษาการโปรแกรมภาพรวม ไฟล์ โอเปอเรเตอร์ การประกาศและชนิดตัว

แปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ พอยน์เตอร์ อาร์เรย์ ไวยกรณ์ ฟังก์ชัน ค าสั่งควบคุม อินพุต/
เอาต์พุต การส่งผ่านพารามิเตอร์ เครื่องเสมือนจริง การแปลภาษาพ้ืนฐาน กลไกเชิง
นามธรรม  

           Overall advanced computer programming, file, operator, 
announcement and types of variables, data types, expression, 
pointers, arrays, syntax, function, control statement, input/output, 
passing parameter, virtual tools, basic translation, abstract machanism 

 
4111209 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Database Systems for Education  
           โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล ที่มาของข้อมูล การออกแบบ    การ

จัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูล
ผู้ เรียน ฐานข้อมูลผลการเรียน ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ฐานข้อมูล
สื่อการศึกษา และฐานข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  

           Database system structures, sources of information, 
database design and database management. The application of 
database systems for education, such as learners database, grade 
database, registration database, and other education-related databases 

  
4111210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 System Analysis and Design for Education  
           องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ 

การศึกษาความเป็นไปได้  เครื่องมือสนับสนุนการออกแบบระบบ เช่น การใช้
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับ
ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล โดยประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ทางการศึกษา  

           Component of system, cycle of system development, analysis 
methodology, possibilities, and supported tools for design, such as 
data flow diagrams, data relationship, user interface design, data 
structures and applications for educational system 
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4111426 การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Information System Management for Education  
           แนวความคิดและพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ 

การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในองค์การ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฝึก
ปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการให้
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และการ
ปฏิบัติงานขององค์การได้อย่างถูกต้อง เช่น ด้านการบริหาร การบริการ การเรียน
การสอน และกิจกรรมนักเรียน  

           Conceptsualisation and foundation concerning informaton 
management, analysis, design, and system components, and the 
relation, roles and resposibilities of information system for both 
internal and external management and effects on information to 
manage praticals and design and develope information system 
precisely, such as management, services, teaching and learning, and 
student activities 

 
4111428 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(1-4-4) 
 Computer Education Project  
           การประมวลความรู้ที่ได้ศึกษา มาสร้างโครงงานด้านการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โครงงานการจัดท าหลักสูตรคอมพิวเตอร์  โครงงานพัฒนา
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน โดยมีการทดลองใช้งานจริงและ
ประเมินผล  

           Codification knowledge learned to create a project on 
computer teaching, such as computer curriculum project, computer 
innovation projects for teaching and learning, with requirement to be 
used for trial and assessment 
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กลุ่มการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา                           21  หน่วยกิต 
4111105 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Image Retouching by Computer  
           ความส าคัญ  คุณค่าของการตกแต่ งภาพที่ มีต่ อการศึกษาและการ

ประชาสัมพันธ์ วิธีการน าภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกอบต่างๆ 
โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบภาพมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่งภาพ การเตรียมภาพเพ่ือใช้งานในระบบงาน
พิมพ์แบบออฟเซตหรือระบบดิจิทัลในลักษณะอื่นๆ ต่อไป  

           Importance, value of image retouching for education and 
advertisments, ways of taking the image to digital system via a number 
of tools, image retouching programs, color theory, and the image 
recomposition, editing and retouching photos, image preparation for 
off-set publishing system or other digital systems 

 
4111211 ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์   3(2-2-5) 
 Online Learning Management System  
           ทฤษฎีการออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการด้าน

หลักสูตร การเรียนรู้และการประเมินผล การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ และ 
การเรียนรู้ร่วมกันบนระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม เช่น Moodle, Blackboard, Web CT และอ่ืนๆ 

           Theoritical design for online learning management system, 
curriculum management, learning and evaluation, interactive learning, 
cooperative learning on network system, designing and creating 
lessons for online teaching with using programs, such as Moodle, 
Blackboard, Web CT and others 

 
4111317 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Animation  
           โปรแกรมประยุกต์ช่วยออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ภาพเคลื่อนไหว วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว กฎขั้นพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว คีย์
เฟรม การแปลงโครงสร้างภาพ การเร่งการจ าลอง ข้อก าหนดการเคลื่อนที่ เทคนิค
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 

           Computer assisted animation, computer language for 
animation, basic rules of animation, key frame, morphing, simulation 
accerlerations, motion specification, computer animation techniques 
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4111319 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา   3(2-2-5) 
 Design and Development of Educational Software  
           กรอบแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนา

ซอฟต์แวร์ทางการศึกษาด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูป การน าไปใช้
งาน รวมทั้งการประเมินผล 

           Instructional design framework,  design and development of 
educational software using computer langauges or application 
programs, its application and evaluation 

 
4111427 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
 Electronic learning  
           ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการ

เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิสก์
เพ่ือการเรียนรู้ 

           Fundamental knowledge of e-learning, learning theory, learning 
innovaton via electronic media, using application software for e-
learning development 
 

4111430 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence in Education  
           ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจ า 

การหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น และเทคนิคการค้นหา เกมส์ การ
วางแผน การเรียนรู้ การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา 

           Introduction to artificial intelligence, its scope, history and 
techniques, knowledge representation, memory structures, reasoning 
mechanisms, probabilistic reasoning and searching techiques, games, 
planning, machine learning, natural language processing, computer 
vision, expert systems and case studies and implementation in 
education 
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4111431 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก   3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design   
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้าง

ภาพ 2 มิติ เทคนิคการย่อหรือขยาย การหมุน การตัดภาพ การจัดรูปแบบตัวอักษร 
ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

           Basic knowledge for creating computer imaging, techniques to 
visualize 2D, compression and expansion techniques, rotation, crop, 
character formatting, practice in image creation by application software 

 
         2)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
กลุ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
4111103 เครือข่ายสังคมออนไลน์   3(2-2-5) 
 Social Network  
           ความหมายและประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของสังคม

ออนไลน์ การแบ่งหมวดหมู่ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การสร้างและวิธีการใช้งาน 
การใช้เครื่องมือและเทคนิคในแง่มุมต่างๆ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืนในสังคมออนไลน์ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม และการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

           Description and types of social network, revolution of social 
network, categorization, usefulness of social network, creating and 
ways of use, including the using tools and techniques in different 
perspectives, communication and knowledge exchanges with other 
users, communication via computer network based ethical and moral 
concerns, and the application of social network for teaching in the 
classroom 
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4111213 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Application Programs for Education  
           การน าโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบของระบบ 

ปัจจัยน าเข้าระบบ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินงานด้าน
การศึกษา ผลลัพธ์ทางการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกต่างๆ 

           Application programs used in education by focusing on system 
components, input systems, personels, budgets, materials, durable 
articles, educational work run, and educational results for more 
convenience 
 

4111214 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   2(1-2-3) 
 Internet Technology  
           ความเป็นมาและแนวคิดของการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ

อินเทอร์เน็ตกับสังคมฐานความรู้ มาตรฐานโปรโตคอล การใช้เครื่องมือในระบบ
อินเทอร์เน็ต การพัฒนาเว็บไซต์และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

           Background and concepts of communication through Internet, 
WWW, technology in knowledge-based society, standards of protocol, 
application tools of Internet system, website development and 
security 

 
4111321 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Application Program for Statistics and Educational 

Research 
 

           การค านวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการค านวณค่า 
ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความสัมพันธ์  
การวัดความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
การศึกษา 

           Calculating and computer programming to examine percentage, 
measures of central tendency, measures of despersion, measures of 
relationship, measures of reliability for research tools, comparison of 
means, analysis of one-way and two-way ANOVA, using application 
program for educational researches 
 
 
 



55 
 

 

4111429 ระบบส านักงานอัตโนมัติทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Office Automation in Education  
           ระบบส านักงานกับการจัดการองค์กรทางการศึกษา  การใช้นวัตกรรมใน

การประมวลผลข้อมูล   การประมวลผลค าและภาพ  การใช้เทคโนโลยีจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสารในส านักงาน ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
อ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารงานทางการศึกษา 

           Office system and management of educational organisations, 
the use of innovation for data processing, word and image processing, 
the use of information communication technology within organisations, 
database and data analysis for the teaching benefits and educational 
management 
 

4111432 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   2(1-2-3) 
 Seminar in Computer Education  
           ความรู้เกี่ยวกับหลักการสัมมนา วิธีการจัดสัมมนา และฝึกปฏิบัติการ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความก้าวหน้า แนวคิดที่ แปลกใหม่  และผลงานที่มีคุณค่าทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการปฏิบัติงานจริง 

           Knowledge on seminars, seminar management and practical 
trainning for exchanging new knowledge, concepts, and work valuable 
for computer education through journals, research papers or practical 
tranning program 

  
4111495 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน   3(2-2-5) 
 Wireless Communication Technology and Application  
 หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารไร้สาย ระบบการสื่อสารไร้สาย ความปลอดภัย

การสื่อสารแบบไร้สาย การส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ เทคนิคการเข้าถึงช่องสัญญาณ
ในระบบไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริงและทักษะการแก้ปัญหา 
         Principle of wireless communication, wireless communication 
system, security of wireless communication, transmission of radio 
waves, channel access,  practical skills and problem solving skills 

  
 

 
 

4111496 การประมวลผลคลาวด์และการประยุกต์ใช้งาน   3(2-2-5) 
 Cloud Computing and Application  
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 หลักการพ้ืนฐานของการประมวลผลคลาวด์ การประยุกต์และบริการบน
คลาวด์ โครงสร้างพ้ืนฐานของคลาวด์ การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูล
บนคลาวด์ การออกแบบและการบริหารจัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ทั้งในมุม
ของผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ใช้งานคลาวด์ 
         Fundamental of cloud computing, applications and services, 
structures of cloud, computing, data storage, design and maintenance, 
user and provider points of view, security, implementation of software 
on cloud 

  
กลุ่มการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรม 
4111207 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming  
           หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ และ ค าสั่ง I/O อาเรย์ 1D อาเรย์ 2D และ

อาเรย์ 3D เมธอด สตริง คอนสตรัคเตอร์ และพอยน์เตอร์ แนวคิดการจ าลองสิ่ง
ต่างๆ ด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายเชิงวัตถุ และแนะน าวิธีการเขียน
โปรแกรม หลักการส าคัญ  และโครงสร้างการเขียน โปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C++, Java  เป็นต้น 

           Programing principles, syntax and I/Q command, array 1D, array 
2D and array 3D, method, string, constructor and pointer. Model 
concepts using object-oriented programming, its explaination, and 
suggestions to computer language programming, principles, and 
structures of programming using advanced computer language, such as 
C++ and Java 

 
4111212 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming  
           แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส ออปเจก และองค์ประกอบ

ต่างๆ ของออปเจก วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การน าคลาสมาใช้งาน 
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การใช้เอพีไอ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการความ
ผิดปกติโดยเอ็กเซ็ปชั่น ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมเครื่องมือช่วยพัฒนาเพื่อทดลองเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาท่ีก าหนด 
 
 

           Introduction to concepts of object-oriented programming; class, 
object, other components, object life cycle, inheritance, class 
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implementation, events, AIP, database connection and exception 
handling. In practice, uses an editor to develop adaptive programs 
with a required programming language 

  
4111394 การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Data Mining  
 หลักการพ้ืนฐานการท าเหมืองข้อมูล การใช้เครื่องมือเรียนรู้ และสถิติส าหรับ

การท าเหมืองข้อมูล การแสดงความรู้จากการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ 
ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การตรวจสอบการเรียนรู้จากข้อมูล การตัดสินใจแบบ
ต้นไม้ การแยกข้อมูล ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล การท า
เหมืองข้อมูลบนอินเทอรเน็ต การประยุกต์การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา 
          Fundamental of data mining, tools for learning and statistics for 
data mining, knowledge representation from data mining, algorithms 
for data mining, learning evaluation with training data, decision trees, 
patterns classification, clustering, attribute selection, web data mining, 
application of data mining in education 

 
กลุ่มการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
4111208 การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
 Video Production for Education  
           แนวคิด หลักการพ้ืนฐานของสื่อวีดิทัศน์ที่มีต่อการศึกษา ความรู้พ้ืนฐานใน

การเขียนบท การตัดต่อวีดิโอในระบบดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการตัดต่อ
เพ่ือน าเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์สารคดีทางการศึกษา 

           Introduction to concepts of video for education, basic 
knowledge of script, editing video and sounds digitally through the use 
of video editing software in order to introduce an innovation of 
educational documentaries 

 
4111322 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
 Multimedia Technology for Education  
           แนวคิด ลักษณะทั่วไปของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักการออกแบบมัลติมีเดีย 

องค์ประกอบของมัลติมีเดียและหลักการท างาน การพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ และการน าเสนองานในรูปแบบมัลติมีเดีย 
 

           Concepts, generalisation of multimedia technology, design 
concepts of multimedia, components and principles, educational 
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multimedia development by using application softwares, and 
presentation 

 
4111323 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
 Mobile Technology and Application for Education  
           องค์ประกอบและแนวคิดของโมบายเทคโนโลยี ประเภทของโมบาย

แอพพลิเคชั่น การออกแบบและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา 

           Components and idea concepts on mobile technology,  
category of mobile applications, designing and development of mobile 
application for learning and implementation in education 

 
4111324 การพัฒนาเกมส์ทางการศึกษา    3(2-2-5) 
 Development of Educational Games  
           หลักการทฤษฎี การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมส์

ทางการศึกษา วิเคราะห์การท างาน ขั้นตอนการออกแบบ และการประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและการศึกษา 

           Theoritical principles, designing computer assisted instruction 
on educational game types, analysing the operation, procedures, 
design stages, and applying games for teaching in education 

 
         2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111479 การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
 Computer Teaching in Elementary Education  
           หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
โครงการทางคอมพิวเตอร์ การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ และการ
ทดลองปฏิบัติการสอน 

           Curriculum, textbooks, teacher manuals and documentation for 
elementary students, curriculum analysis, teaching and learning 
activities, computer teaching techniques, production and use of 
instructional materials, computer project, measurement and 
evaluation, lesson plan and teaching demonstration 
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4111480 การสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5) 
 Computer Teaching in Secondary Education  
           หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิค
การสอนคอมพิวเตอร์ การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน โครงการ
ทางคอมพิวเตอร์ การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ และการทดลอง
ปฏิบัติการสอน 

           Curriculum, textbooks, teacher manuals and documentation for 
secondary students, curriculum analysis, teaching and learning 
activities, computer teaching techniques, production and use of 
instructional materials, computer project, measurement and 
evaluation, lesson plan and teaching demonstration 

 
         2.2.3  เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก  
        ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 
 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                6   หน่วยกิต 
 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. นางสาวมูนีเร๊าะ  ผดุง 
   อาจารย์      
   3-9599-00255-94-8 

ปร.ด. (นวัตกรรมการ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี)  
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
 

2546 
2543 

15 15 15 15 15 

2. นายศิริชัย นามบุรี 
   อาจารย์      
   3-6104-00305-93-2 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
ค.อ.ม. (คอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  
 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
 

2543 
 
 

2537 
 

2530 

12 12 12 12 12 

3. นางพรรณี  แพงทิพย์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
   3-4409-00484-85-4 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2547 
 

2536 

12 12 12 12 12 

4. นายปรีชา  พังสุบรรณ  
   อาจารย์      
   3-8601-00468-19-2 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2549 
 
 

2540 

12 12 12 12 12 

5. นายอิมรอน แวมง      
   อาจารย์      
   3-9499-00207-89-7 

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
วท.บ.(ฟิสิกส์)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2550 

15 15 15 15 15 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. นางสาวมูนีเร๊าะ  ผดุง 
   อาจารย์      
   3-9599-00255-94-8 

ปร.ด. (นวัตกรรมการ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี)  
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
 

2546 
2543 

15 15 15 15 15 

2. นายศิริชัย นามบุรี 
   อาจารย์      
   3-6104-00305-93-2 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
ค.อ.ม. (คอมพวิเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

2553 
 

2543 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

จอมเกล้าธนบุรี  
 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

2537 
 

2530 
3. นางพรรณี  แพงทิพย์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
   3-4409-00484-85-4 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2547 
 

2536 

12 12 12 12 12 

4. นายปรีชา  พังสุบรรณ  
   อาจารย์      
   3-8601-00468-19-2 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2549 
 
 

2540 

12 12 12 12 12 

5. นายอิมรอน แวมง      
   อาจารย์      
   3-9499-00207-89-7 

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
วท.บ.(ฟิสิกส์)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2550 

15 15 15 15 15 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คือ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ซึ่งแบ่งเป็น 2  ขั้นตอน ได้แก่ 
  1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  เป็นการเตรียมเพ่ือปฏิบัติการสอนจริง  
นักศึกษาจะมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน  
  2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ  การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้  
การจัดกระบวน    การเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเอกได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  การ
จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
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   1)  มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ครู  บูรณา
การความรู้ที่เรียนมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

2)  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ  ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา  เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติในหน้าที่ครูตลอดกระบวนการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 4.2 ช่วงเวลา 
  1)  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 4 
  2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปีที่ 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  แบ่งเป็น 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาในภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 2  ของชั้นปีที่ 4  

2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา  แบ่งเป็น 2 รายวิชา  โดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา รายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา 
ของชั้นปีที่ 5  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานวิจัย โดยมุ่งเน้น
การท าวิจัยในชั้นเรียนด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพ
ของผู้เรียนและผู้สอน ส าหรับน าไปประยุกต์ในการสอนคอมพิวเตอร์ต่อไป โดยก าหนดให้นักศึกษาท า
วิจัยคนละ 1 เรื่อง 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาชั้นปีที่  5  ได้ฝึกท าวิจัยในชั้นเรียนขณะที่ท าการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1) มีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
จะเป็นพ้ืนฐานของการท าวิจัยในการปฏิบัติงานสอน และเพ่ือการศึกษาต่อ 

2) มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนด้านการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สอน 
 5.3 ช่วงเวลา  

  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 5 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  

6(540) 
 
 

 5.5 การเตรียมการ  
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นักศึกษาได้เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาชีพครู  และรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัยทางการศึกษา โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสถานการณ์จ าลองและเกมส์ทางการศึกษาในกลุ่มวิชาเอก  เพ่ือ
ศึกษากระบวนการและฝึกปฏิบัติการวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศก์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
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1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีทักษะการใช้ภาษามลายูกลาง 1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย

การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
     กิจกรรม 

2)  ความสามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษในการอ่านบทความ 
งานวิจัย หรือแบบเรียน ที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

 

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียน 
1 รายวิชา  

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย     
 การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรม 

3)  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา      
 ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย    
 การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสังเกต 
2)  การประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรม 

4)  จิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงการ 
อย่างน้อย 1 ชิ้นงานตลอดหลักสูตร    
และให้มีโครงการช่วยประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ประสบภัยตามโอกาส  
และน าเสนอการด าเนินงานตาม
โครงการ 

น าเสนอกิจกรรมต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  การปฏิบัติตนตามกรอบ  

ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันและสังคม 

2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยใน 
     การเรียน ตรงต่อเวลา 

ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
และสู้งาน 

3)  การแสดงออกถึงการเคารพ

1)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ 
วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา   ตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สถาบัน แะสังคม

1)  วัดและประเมินจากผลการ   
 วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2)  วัดและประเมินจากกลุ่ม  
เพ่ือน 

3)  วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
 

4)  วัดและประเมินจากผล 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

4)  การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตส านึก
สาธารณะ 

5)  รักและภูมิใจในสถาบัน 
ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
     (Dialectics) ในประเด็น

วิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคม และวิชาการ  

3)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์ 
     เชิงปฏิบัติการ (Interactive 

action) 
4)  การใช้กรณีศึกษา (Case 

study) 
5)  มีการจัดกิจกรรมส าหรับ

พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการ
มีจิตอาสา 

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

 
 

 
   2.1.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  การแสดงออกถึงความ 
     สามารถ ในการเข้าถึงแหล่ง

การเรียนรู้  
2)  การแสดงออกถึงความ 
     สามารถในการบูรณาการ

ความรู้ และการประยุกต์
ความรู้ 

3)  มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

 

     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถเข้ าถึ งแหล่ งเรียนรู้   
บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้
กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้ง
การบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจน
น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

     ป ร ะ เมิ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุม
การประเมินด้านความรู้ ดังนี้ 
1)  การทดสอบย่อย 
2)  ทดสอบกลางภาคเรียน 

ปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากรายงาน  
     การศึกษาค้นคว้า 
4)  ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
 

 
 
 
   2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถใช้ทักษะการคิดอย่าง 
    มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์  

คิดเชิงเหตุผล  และคิดเชิง
บูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ 

2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้  

 

     การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลาย เช่น  การ
อภิปรายกลุ่ม  การท ากรณีศึกษา 
การโต้วาที  การจัดท าโครงการ 
และการใช้เกมส์ เป็นต้น  

 

     การประเมิน เป็นการวัด
และการประเมินทักษะการคิด 
และการแก้ไขปัญหา เช่น 
1)  การสอบวัดความสามารถใน

การคิดและแก้ไขปัญหาโดย
ใช้กรณีศึกษา 

2)  การประเมินจากผลงานที่
เกิด จากการใช้กระบวนการ
แก้ไข ปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  
การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น 
รายงานการ  วิเคราะห์
วิจารณ์ กรณีศึกษา   
การศึกษาอิสระ รายงานผล  
การอภิปรายกลุ่ม 
 การประชุม ปรึกษาปัญหา 
และการสัมมนา 

 
 

 2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก
กลุ่ม 

2)  มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 

3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์  
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

     นักศึกษาต้องมีความสามารถ
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และ
สังคม ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้อง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีการท างานเป็นทีม เพ่ือ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

 
3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้

1)  การประเมินความสามารถ
ใน การท างานร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

2)  การประเมินผู้เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเป็น 
ผู้น า และผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้ 
 ตามวัตถุประสงค์ 

3)  ประเมินผลจากการจัด 
กิจกรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
พหุวัฒนธรรม  

 
 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  การแสดงออกถึงความ 
     สามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร  
2)  การแสดงออกถึงความ 
     สามารถในการติดต่อสื่อสาร  

โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

3)  การแสดงออกถึงความ 
     สามารถในการวิเคราะห์

ตัวเลข แปรผลและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในชีวิต 
ประจ าวัน 

4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
แสวงหาความรู้ 

 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียนในกลุ่มผู้เรียน 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2)  การจัดประสบการณ์การเรียน 
รู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ 

3)  การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศ  และฝึกทักษะ
การน าเสนอข้อสนเทศด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
กับผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 

1)  การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะ การ
พูด การเขียน 

2)  การทดสอบทักษะการฟัง
จากแบบทดสอบที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

3)  การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบการ
ท ารายงานกรณ ีและการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (กลุ่มวิชาชีพครู, กลุ่มวิชาเอก) 
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 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่ก าหนดโดยองค์กร
วิชาชีพ คือ คุรุสภา และการ
ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับของสถาบันและ
สังคม และมีวินัยในการเรียน
ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต  
ขยัน  อดทน  และสู้งาน 

2)  พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3)  ด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและร่วมสร้าง
สังคมปรองดองเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

4)  การแสดงออกถึงการเคารพ 
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน  รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

5)  การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตส านึก
สาธารณะ 

6)  การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมตาม
กรอบวิชาชีพ 

1)  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองค์กรตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  เพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2)  ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
โดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case 
study) ในการสอนทุกรายวิชา 

3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีใน
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ  
ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู 

4)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปี ตลอดหลักสูตร 

5)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบัน และสังคม  เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

6)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี ใน
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ 
ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

1)  มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินใน
ทุกรายวิชา โดยผู้เรียน
ประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือน 
อาจารย์  และใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย  
ได้แก่  การสังเกต  การ
สัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  
แบบประเมินตนเอง   

2)  ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

3)  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน  การร่วมกิจกรรม  
การแต่งกาย  และการส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนด 

4)  ประเมินจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ของนักศึกษา 

5)  ประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี 

6)  ประเมินจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
7)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม  เช่น การยกย่อง
นักศึกษาท่ีท าความดี  ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 
2.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี
และการปฏิบัติ รายวิชาใน
หลักสูตร 

2)  การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณา
การวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
ที่คุรุสภาก าหนดกับศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3)  ใช้ความรู้และทักษะในศาสตร์
ของวิชาเฉพาะด้านกลุ่ม
วิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก
ไปใช้ประยุกต์แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 

4)  บูรณาการความรู้ในศาสตร์
คอมพิวเตอร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

1)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ (Inquiry method) 

2)  การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาชีพครูและสรุปสถานะของ
องค์ความรู้ทางวิชาชีพครูร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับความถูกต้อง คุณค่า  
การต่อยอดองค์ความรู้และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

4)  ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือ 
     ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับ

วิชาชีพครูและสามารถเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมของพื้นที่ได้ 

5)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร   

6)  จัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการ ทฤษฎี 
และปฏิบัตงิานในสภาพแวดล้อม
จริง และเทคนิคการสอนอื่น ๆ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7)  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียน เช่น  การศึกษาดู
งานแหล่งปฏิบัติที่ดีและเป็นเลิศ 
เรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนในชุมชน 

     ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อให้ครอบคลุม
การประเมินด้านความรู้  ดังนี้ 
1)  การทดสอบย่อย 
2)  การสอบกลางภาค

การศึกษา  ปลายภาค
ศึกษา 

3)  ประเมินจากรายงานการ 
     ศึกษาค้นคว้า 
4)  ประเมินจากรายงาน  

ชิ้นงาน และ/หรือ 
 การน าเสนอในชั้นเรียน 

5)  ประเมินจากรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการ และ/หรือ 

     การท าวิจัยในชั้นเรียน 
6)  ประเมินจากการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

8)  เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 

9)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  
การท าโครงงาน   

 
2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  แสดงออกถึงความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า ในการน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  

3)  น าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  แก้ปัญหา 
การพัฒนาผู้เรียน และการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

4)   มีความเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการสอน 

 
 
 
5)  ความสามารถในการวิจัยต่อ

1)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น  การอภิปรายกลุ่ม  
การคิด  วิเคราะห์  หรือ
แก้ปัญหาจากประเด็นวิกฤต
ทางวิชาชีพครู 

2)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
     วิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
การใช้สื่อเทคโนโลยี  การท า
โครงงาน  และการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

4)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

1)  นักศึกษาประเมินกระบวน 
การพัฒนาความสามารถ
ทางปัญญาของตนเองในแต่
ละข้ันตอน เช่น  การสังเกต  
การตั้งค าถาม  การสืบค้น  
การคิดวิเคราะห์   
การสังเคราะห์  การสะท้อน 
และสื่อความคิด 

2)  ประเมินความสามารถทาง
ปัญญาทั้งการคิดที่เป็น
นามธรรมและ 
การแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม 
เช่น  จากกระบวนการ
ท างานของนักศึกษา  
กระบวนการคิด  การสื่อ
ความคิด  ความเข้าใจ  
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ผลงาน 

3)  ประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ  

     วชิาชีพและทางสังคม 
 
 
4)  ประเมินจากผลการท าวิจัย
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ยอดองค์ความรู้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม 

ในชั้นเรียน  การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

 
2.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  แสดงออกถึงการมี 

ความสัมพันธ์ที่ดีและมี 
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน และชุมชน 

2)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง  
และชุมชน มีส่วนร่วมใน 
การจัดการเรียนรู้ 

3)  เอาใจใส่ในการรับฟัง  
มีความไวในการรับรู้
ความรู้สึกของผู้อื่น 

4)  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ 

5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนา 
การเรียนรู้ในศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อ 
การเรียนรู้ทักษะ ความสัมพันธ์ 
และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ เพ่ือส่งเสริม 
การแสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนที่  
ในสถานศึกษา  เพื่อ 
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

4)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

5)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

1)  ประเมินจากพฤติกรรม
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และ 
การแสดงออกของนักศึกษา
ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค ์  

2)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ  

3)  ประเมินจากผู้เรียนใน 
การแสดงบทบาทของ 
การเป็นผู้น าและผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

4)  ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

5)  ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
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2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  แสดงออกซ่ึงความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับ
ศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครู และ
กลุ่มวิชาเอก ข่าวสารที่เป็น
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพ่ือเข้าใจปัญหา และพัฒนา
ผู้เรียน 

2)  แสดงออกซ่ึงความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ และงาน
ที่รับผิดชอบ 

3)  แสดงออกซ่ึงความสามารถใน  
การสื่อสาร  และมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
แสวงหาความรู้ และสามารถ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4)  สามารถ อ่าน เขียน และ
เข้าใจ ข้อความ บทความ  
และข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้
ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือ 
การสื่อสารในการติดต่อ 
สื่อสารระดับบุคคล  กลุ่มคน  
การฟัง  และการเขียนในกลุ่ม
ผู้เรียน  ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอนและบุคคลที่เก่ียวข้อง 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ วิเคราะห์
สถานการณ์ทั้งสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จ าลอง 
และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม   

3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้   
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ ความรู้
ความสามารถในการสืบค้น
บทความทางภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษาที่
น่าสนใจ 

4)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

5)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ 
ความ สามารถในการสืบค้น
บทความทางคอมพิวเตอร์ที่
น่าสนใจ  ท าความเข้าใจ และ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินผลจากการน าเสนอ
รายงานของนักศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การวิเคราะห์หัวข้อสภาพ
ปัญหาทางวิชาชีพครู 

2)  ประเมินผลการใช้ภาษา
สื่อสารและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีจากการน าเสนอ
รายงานของนักศึกษา 

3)  ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู  
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

4)  การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด  
การเขียน 

5)  ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา 

6)  ประเมินจากรายงานและ
การน าเสนอในชั้นเรียน 
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2.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  แสดงออกซ่ึงความสามารถใน

การบูรณาการความรู้ด้าน
วิชาชีพไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ 

2)  แสดงออกซ่ึงความสามารถ 
ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผล และท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

3)  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal)  
อย่างสร้างสรรค์ 

4)  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียน   

5)  สามารถบูรณาการความรู้
ศาสตร์ของกลุ่มวิชาชีพครู
ร่วมกับศาสตร์ของกลุ่ม
วิชาเอกเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1)  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
เช่น การศึกษากรณีตัวอย่าง
จากห้องเรียน การสังเกตการณ์
สอนแบบต่างๆ การสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน  
การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์สอน การท า
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การทดลอง
สอน การท าวิจัยในชั้นเรียน 
การประเมินผู้เรียน 

2)  ฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบ
และเต็มเวลาในสถานศึกษา 

3)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

4)  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและ
ศึกษาดูงานการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน หรือ
สถาบันการศึกษาของรัฐ 

 

1)  วัดและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอน 

2)  วัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

3)  วัดและประเมินผลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู  เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

4)  ประเมินจากผลการฝึก
ปฏิบัติการสอนในรายวิชา 

5)  ประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 (1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
    (2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  
  อดทน และสู้งาน 

 (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ 
  ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 (4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
  (5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     2)  ด้านความรู้ 
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
 (3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
   (2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและสังคม 
  (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
  (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้ 
      อย่างเหมาะสม 

   (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล 
       ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

     (4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ 
                การแสวงหาความรู้ 



75 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู ้

                 

2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  

2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู ้

                 

2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                    

2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                    

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                  

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
              การอ่านภาษาอังกฤษ 

                 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน 

                 

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                  

2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                   

2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  

 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

2100112  วิทยาการแห่งความสุข                  

2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                  

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต                  

2100118  ความจริงของชีวิต                    

2100119  การพัฒนาตน                    

2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    

 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง  

 
76 



77 
 

 

 3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู, กลุ่มวิชาเอก) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา และ 
การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยใน 
การเรียนตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน  อดทน  และสู้งาน 

  (2)  พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3)  ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง     

สันติสุข 
 (4)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพใน  
   คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (5)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
                     (6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

     2)  ด้านความรู้ 
  (1)  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ รายวิชาใน 
        หลักสูตร 
  (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา 
        ก าหนดกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (3)  ใช้ความรู้และทักษะในศาสตร์ของวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอกไป  
   ใช้ประยุกต์แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 (4)  บูรณาการความรู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์กับศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการน า 
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน   

 (3)  น าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์ไปใช้ในการจัดการ     
      เรียนรู้  แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

 (4)  มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอน 
                    (5)  ความสามารถในการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

และสังคม 
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     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี  และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน และ

ชุมชน 
 (2)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
                     (3)  เอาใจใส่ในการรับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น 
 (4)  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
 (5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความคิดรวบยอด เกี่ยวกับ

ศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพ่ือเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 

 (2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และ 
งานที่รับผิดชอบ 

                     (3)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่อสาร  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการแสวงหาความรู้ และสามารถน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 (4)  สามารถ อ่าน เขยีน และเข้าใจ ข้อความ บทความ และข้อมูลข่าวสารทั้งท่ีเป็น   
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

     6)  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 (1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 (2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่ 
   หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา  
   ผู้เรียน 
                     (3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ งรูปแบบที่ เป็ น 
  ทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ  
  (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
 (4)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน   

(5)  สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์ของกลุ่มวิชาชีพครูร่วมกับศาสตร์ของกลุ่มวิชาเอก 
 เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 
1100201  ภาษาและวัฒนธรรม                              

1101101  ความเป็นคร ู                              

1101202  ปรัชญาการศึกษา                              

1101203  คุณธรรมจรยิธรรมและ 
              จรรยาบรรณ 

                             

1101302  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                              

1102202  การพัฒนาหลักสูตร                              

1102304  การจัดการเรยีนรู้และการจัดการ 
              ห้องเรียน 

                             

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
              สารสนเทศทางการศึกษา 

                             

1104201  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้                              

1104302  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                              

1105202  จิตวิทยาส าหรับคร ู                              

1106101  ประกันคณุภาพการศกึษา                              

1100102  การพัฒนาทักษะการคิด                              

1100103  มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับคร ู                              

1100104  การสอนเพศศึกษา                              

 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 
1102101  การพัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่น                              

1102203  การนิเทศการสอน                              

1103101  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา                              

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น                              

1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                              

1109101  นันทนาการเบื้องต้นส าหรับคร ู                              

1109202  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              ส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 

                             

1109303  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              สามัญขั้นความรูเ้บื้องต้น 

                             

1109404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู ้
              เบื้องต้น 

                             

1100403  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                              

1100404  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                              

1100506  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 1 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 
1100507  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 2 

                             

4111315  โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
              คอมพิวเตอร์ 

                             

4111316  การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง 
              ไมโครคอมพิวเตอร ์

                             

4111318  เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อ                                                
              การศึกษา 

                             

4111320  เทคโนโลยีระบบปฏิบตัิการ                              

4111425  คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร ์                              

4111101  คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์                              

4111102  ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม                              

4111104  โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร ์                              

4111106  การเขียนโปรแกรมภาษา                
              คอมพิวเตอร์ 

                             

4111209  ระบบฐานข้อมลูทางการศึกษา                              
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 
4111210   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
              เพื่อการศึกษา 

                             

4111426  การจัดการระบบสารสนเทศทาง               
              การศึกษา 

                             

4111428  โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                              

4111105  การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร ์                              

4111211  ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน ์                              

4111317  ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร ์                              

4111319  การออกแบบและพัฒนา 
              ซอฟต์แวร์การศึกษา 

                             

4111427  การเรียนรู้ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์                              

4111430  ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา                              

4111431  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                                 

4111103  เครือข่ายสังคมออนไลน์                              

4111213  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา                              

4111214  เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็                              

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

 
82 



83 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 
4111321  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ 
              วิจัยทางการศึกษา 

                             

4111429  ระบบส านักงานอัตโนมัติทาง 
              การศึกษา 

                             

4111432  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                              

4111207  การเขียนโปรแกรมภาษา                
             คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

                             

4111495  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย    
            และการประยุกต์ใช้งาน 

                             

4111496  การประมวลผลคลาวด์และ  
            การประยุกต์ใช้งาน 

                             

4111207  การเขียนโปรแกรมภาษา                
             คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

                             

4111212  การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ                              

4111394  การท าเหมืองข้อมูล 
              ทางการศึกษา 

                             

4111208  การผลิตวีดิทัศนเ์พื่อการศึกษา                              
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 
4111322  เทคโนโลยีมลัติมเีดียเพื่อ 
             การศึกษา 

                             

4111323  โมบายเทคโนโลยีและ              
              แอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา 

                             

4111324  การพัฒนาเกมส์ทางการศึกษา                              

4111479  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับ 
             ประถมศึกษา 

                             

4111480  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับ 
              มัธยมศึกษา 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุ  
ผลสัมฤทธิ์  ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
การศึกษา ด าเนินการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนให้
ครบถ้วนโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
   การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ควรเน้นการท าวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน  และหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน  โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.2.1  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  ในด้าน 
 ของระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจ 
  ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2.2.2  การส ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
           เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานใน 
           สถานประกอบการนั้น ๆ  ทุกปี 
 2.2.3  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส 
   ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆของ 
   บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆ  

2.2.4  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อม  ความรู้จาก 
           สาขาวิชาที่เรียน  และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ 
           ประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง 
           หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.5  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือมาเป็นอาจารย์พิเศษ   
                             ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวน 
           การเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

  2.2.6  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 

34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพ่ือแนะน ามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้านการเรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผล จรรยาบรรณการท าวิจัย และการท าผลงานทางวิชาการ  ใช้เวลาประมาณ 
3 วัน 

1.2  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ  
รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ใหม่ 

1.3  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านการวิจัย และจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับการผลิตงานวิจัย  รวมถึงเงินอุดหนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ท าวิจัยทางคอมพิวเตอร์ การสอน
คอมพิวเตอร์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/
หรือ ต่างประเทศ  รวมถึงการสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ 

2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  และพัฒนาความรู้ใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ให้ทันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1  กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ   
2.2.2  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาการเรียนการสอนและความ 

           เชี่ยวชาญในหลักสูตร 
2.2.3  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.4  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.5  มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ 

           คุณธรรม 
2.2.6  การมีสว่นร่วมระหว่างอาจารย์กับครู ผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ อีกท้ังให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ก าหนดไว้  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ ให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตจากระบบสารสนเทศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีเมื่อมี
บัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความ
พึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร โดย
ได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 5 ปีเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนในเขนพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดการรับรู้  และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ  โดยยึด
เกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชา
และสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษา
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกท่ีก าหนด 
กองบริการการศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรคอมพิวเตอร์มีการก าหนด
แผนการรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับ
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา และตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบ
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โควตารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับ
สมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบ
สัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย  ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาให้มี
ความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 
  1.  หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิธีการ
ประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพนักศึกษา 
  2.  การปรับความรู้ พ้ืนฐาน  ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา  เนื่องจากนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรสายครูคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ได้ใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในการศึกษาจึงไม่มีการปรับพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เนื้อหาพ้ืนฐานซึ่งมีจัดเรียนในหลักสูตรอยู่แล้วทางหลักสูตรจึงไม่จัดให้นักศึกษาปรับพื้นฐานในด้านนี้ 
 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์มีควาทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนด
ไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขา
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ก าหนด คือ ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ศึกษาความจ าเป็นและความต้องการปรับปรุง
หลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน  ศึกษาความต้องการเข้าศึกษา
ต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต้องเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรเชิง
รุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สามารถจัดการศึกษา
แนวใหม่  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ อีกทั้งน าพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอม
รวมเข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ขึ้นมาในการการผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพและเป็นไป
ตามความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษาให้ผู้สอนจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและน าผลการ
ด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป  และทุกสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้อง
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงาน
ผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  สรุปภาพรวมของ
รายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการ
เทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูล
ในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจาก
ผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี
และมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
   2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร ทั้ งงบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์ ให้ เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษ 
  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที ่
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 



92 
 

 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
3 ห้องประชุมสัมมนา 

ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 45 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 240 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร์ 15 เครื่อง 
5 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 7 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 
8 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส 30  ตัว 
10 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 

  
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย  
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 300  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 80  เครื่อง 
3 โปรเจคเตอร์ 10  เครื่อง 
4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5  เครื่อง 

 
 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง

พอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 
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     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
     1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,910 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    219 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,129 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย            จ านวน     85 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน       - ชื่อเรื่อง 

รวม     85 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยาสาร 
3.1  ภาษาไทย            จ านวน    180 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    180 ชื่อเรื่อง 
 

          6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนั งสื อ อิ เล็ กท รอนิ กส์ ส าขาวิ ช าต่ างๆ  ได้ แก่  Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และTechnology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้ข้อมูล
บรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง(Cite Article) ซึ่ง
ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  
เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จา ก
วารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสห
สาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการ
บอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล 
Proquest Dissertation ฐานข้ อมู ล  ISI Web of Science ทั้ งนี้ ยั งรวมถึ งฐานข้ อมู ล  EBSCO eBooks 
(NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานขอ้มูลวารสารฉบับเต็มกว่า 
1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง 
รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล
มากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร  และหนั งสือหายากฉบับ เต็ม  รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่ างๆ ทั่ วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการ
ได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้ องเรียน และเพ่ื อการ
เรี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เอ งอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ) จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน 

2 ) จัด เตรียมห้ องปฏิบั ติ การ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ต น เอ ง เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

1) ผลส ารวจความพร้อมของ
สื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ า
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห้ อ ง 
ปฏิบัติการจากอาจารย์และ
นักศึกษา 

2) จ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิ ติ การใช้ งานหนั งสื อ 
ต ารา สื่อดิจิทัล 

3) ผลส ารวจความพึงพอใจ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือ
การ เรี ย น รู้ แ ล ะก ารฝึ ก

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง

หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

ปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  มคอ.4   
    อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ 
    ครบทุกรายวิชา 

      

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศึกษา 

      

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

      

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 

      

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

      

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย  
    1 กิจกรรม 

      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
      ร้อยละ 50 ต่อปี 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

    
  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ 1 - 5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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8. หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
1 โรงเรียนสตรียะลา 25 ถนนสุขยางค ์อ.เมือง ยะลา 95000 073-228394 
2 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2  129  ม.3  ต.ยุโป  อ.เมือง   ยะลา 95000 073-270125 
3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 4  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  ยะลา 95000 073-212255 
4 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ม.1  ต.เปาะเส้ง  อ.เมือง ยะลา 95000 086-4802429 
5 โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่  ม.1  บ้านล าใหม่  ต.ล าใหม่ อ.เมือง ยะลา 95160 073-252515 
6 โรงเรียนบ้านบุดี 64/5  ม.8  ต.บุดี  อ.เมือง ยะลา 95000 073-288156 
7 โรงเรียนบ้านท่าสาป ม.1  บ้านท่าสาป  ต.ท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000 073-253187 
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) 38/1 ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง ยะลา 95000 073-272897 
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 47 ถ.พิพิธภักด ีต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212286 
10 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา อ.เมือง ยะลา 95000 073-212896 
11 โรงเรียนเทศบาล 5 (ตลาดเก่า) 47 ถ.อนุสรณ์มหาราช ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212897 
12 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร  386  ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 073-289441 
13 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 69 ซ.บราโอ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-240508 
14 โรงเรียนบ้านโกตาบารู ม.1 บ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน ยะลา 95140 073-251295 
15 โรงเรียนบ้านรามัน ม.1  ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140 073-295169 
16 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 19 ถ.รวมวิทย์ อ.เบตง  ยะลา  95110 073-230449 
17 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) 90 ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000 073-349681 
18 โรงเรียนชุมชนบา้นปูยุด 7 ถนนสิโรรส บ้านปูยุด อ าเภอเมือง ปัตตานี 94000 073-434211 
19 โรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี 5 ถนนมะกรูด ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง  ปัตตานี 94000 073-337667 
20 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 2 ถ.ทรายทอง5 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก  นราธิวาส 96120 073-611061 
21 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) ซ.เทศบาล6 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 073-511451 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
22 โรงเรียนตากใบ  140  ม.4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ นราธิวาส 96110 073-581187 
23 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ  182/25 หมู่ 2 ถ.รือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  นราธิวาส 96150 073-572411 
24 โรงเรียนอนุบาลระแงะ  391/1 ม.1 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  นราธิวาส 96130 073-671012 
25 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล 2 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000 074-711086 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ  
            ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์ 

 สอนของอาจารย์ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   

      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
                 คณะ 
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 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
           (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
        (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
          อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
      ครุศาสตรบณัฑิต 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

1. ชื่อหลักสูตร 
      ครุศาสตรบณัฑิต    
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ปรับปรุงช่ือ
สาขาวิชา 

2. ช่ือปริญญา  
   ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑติ  (คอมพิวเตอร)์ 
              Bachelor of Education (Computer) 
   ช่ือย่อ    ค.บ. (คอมพิวเตอร)์ 
              B.Ed. (Computer) 

 2. ช่ือปริญญา  
   ช่ือเต็ม  ครุศาสตรบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
             Bachelor of Education (Computer   
             Education)  
   ช่ือย่อ   ค.บ. (คอมพิวเตอรศ์ึกษา) 
             B.Ed. (Computer Education)  

ปรับปรุงช่ือ
ปริญญา 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
           ผ ลิ ต  พั ฒ น าค รู แ ล ะ บุ ค ล าก รท า งด าน 
คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความ
รูคูคุณธรรม น าสูการพัฒนาทองถิ่น 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
          ผ ลิ ต  พั ฒ น าค รู แ ล ะ บุ ค ล าก ร ท า งด า น 
คอมพิวเตอร์ศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
มีความรูคูคุณธรรม น าสูการพัฒนาทองถิ่น       

คงเดิม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิต 
พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์  ให้มี
คุณสมบัติที่ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี  

1. มีความรูความสามารถ ทักษะ ความ
ช านาญดานคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงได 

2. มีทักษะในการสอนที่ผสมผสานศาสตร์ใน
การใช้คอมพิวเตอร์จดัการหลักสตูรการศึกษาดา้น
คอมพิวเตอร ์

3. เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด การแกปญหา การเผชิญสถาน
การณและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน 

 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี
วัตถุประสงค์ ในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากร
ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 3 
ประการ ดังน้ี  
         1. มีความรคูวามสามารถ ทักษะ ความช านาญ 
ดานคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถประยุกตใชใน 
การประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงได 
         2. มีทักษะในการสอนที่ผสมผสานศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
         3. เปนพลเมืองดี มีคณุธรรม จริยธรรม  มีทักษะ
ชีวิต ทักษะการคิด การแก้ปญัหา การเผชิญสถานการณ
และรเูทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน 

คงเดิม 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
       ระบบทวิภาค    

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
       ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 
 
 

ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
       7.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                               ไม่น้อยกว่า  03   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                               ไม่น้อยกว่า      12   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์    ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์     ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
       7.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น      
                                ไม่น้อยกว่า     129  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครู               ไม่น้อยกว่า      50  หน่วยกิต 
       วิชาการศึกษา         ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกิต 
 บังคับ              ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
 เลือก               ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
       วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู              
                                 ไม่น้อยกว่า     14  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก                  ไม่น้อยกว่า      79  หน่วยกิต 
       วิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า      68  หน่วยกิต 
 บังคับ               ไม่น้อยกว่า      45  หน่วยกิต 
 เลือก                ไม่น้อยกว่า     23  หน่วยกิต 
       วิชาการสอนวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
 บังคับ               ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 
 เลือก                ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 
       เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก   
                                  ไม่น้อยกว่า       5  หน่วยกิต 
       7.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี   
                                  ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกติ     

7. โครงสร้างหลักสูตร 
       7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
                               ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                    ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                     
                                ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
         7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
                     ไม่น้อยกว่า 128  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพคร ู              ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
      วิชาการศึกษา          ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
 บังคับ          ไม่น้อยกว่า   34  หน่วยกิต 
 เลือก          ไม่น้อยกว่า     2  หน่วยกิต              
       วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู               
                                 ไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า   78  หน่วยกิต 
       วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า   69  หน่วยกิต 
 บังคับ              ไม่น้อยกว่า   60  หน่วยกิต 
 เลือก          ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
       วิชาการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
       เลือกจากวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก 
            ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
         7.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี  
                       ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
 
 

ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต ใน
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                                   ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
         8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                                                    12  หน่วยกิต 
                  บังคับ      10    หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                          2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา   
              การเรียนรู ้                              2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู ้                      2(1-2-3 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                                  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
         8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                                                  12  หน่วยกิต 
                  บังคับ    10     หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                        2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา   
              การเรียนรู ้                            2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายเูพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ 
              เรียนรู้                                  2(1-2-3) 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
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                   เลือก           ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                          2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                            2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ               
              การเขียน                                 2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                     2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร               2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   2(1-2-3) 
 
 
         8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
                                    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข                2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                        2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
                                                         2(1-2-3) 
 
 
 
 
        8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         
                                    ไมน่้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์                             2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม            2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ           2(1-2-3) 
 
 
 
         8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
                 เทคโนโลยี       ไมน่้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                          2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                          2(1-2-3) 
     
 

2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 
2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
 
                   เลือก         ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                        2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                          2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ               
              การเขียน                               2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                   2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                 2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      2(1-2-3) 
 
         8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
                                   ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข              2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                      2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
                                                       2(1-2-3) 
2100118  ความจริงของชีวิต                     2(2-0-4) 
2100119  การพัฒนาตน                          2(2-0-4) 
2100120  สุนทรียภาพของชีวิต                  2(1-2-3) 
 
         8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์        
                                   ไม่นอ้ยกว่า    6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์                           2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ         2(1-2-3) 
2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต         2(1-2-3) 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3) 
 
         8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
                  เทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                        2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                        2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 

วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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 8.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
                             ไม่น้อยกว่า    129  หน่วยกิต 
         8.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   
                                ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
              ก.  วิชาการศึกษา   
                                 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
                   บังคับ   30   หนว่ยกิต 
1100101   ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับคร ู
                                                       3(2-2-5) 
1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยสี าหรับคร ู
                                                       3(2-2-5) 
1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ         
               ทางการศึกษา                       3(2-2-5) 
1105202   จิตวิทยาส าหรับคร ู                 3(2-2-5) 
1104201   การวัดและประเมินผลการศึกษา           
                                                       3(2-2-5) 
1100305   การบริหารจัดการห้องเรียน       3(2-2-5) 
1104302   การวิจัยทางการศึกษา             3(2-2-5) 
1101101   ความเป็นครู                         3(2-2-5) 
1102304   การจัดการเรียนรู้                   3(2-2-5) 
1102202   การพัฒนาหลักสตูร                3(2-2-5) 
                   เลือก   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
1103101   การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
1100102   การพัฒนาทักษะการคิด            2(1-2-3) 
1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                  2(1-2-3) 
1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น   2(1-2-3) 
1102203   การนิเทศการสอน                  2(1-2-3) 
1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู           2(1-2-3) 
1109101   นันทนาการเบื้องต้นส าหรับคร ู   2(1-2-3) 
1102101   การพัฒนาหลักสตูรทอ้งถิ่น        2(1-2-3) 
1100104   การสอนเพศศึกษา                  2(1-2-3) 
1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น                  2(1-2-3) 
1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น                  2(1-2-3) 
1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
               รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น         2(1-2-3) 
 
 
 
 
 

8.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
                             ไม่น้อยกว่า    130  หน่วยกิต 
         8.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   
                                ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
              ก.  วิชาการศึกษา   
                                 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
                   บังคับ   34   หนว่ยกิต 
1100201   ภาษาและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
1101101   ความเป็นครู                          3(2-2-5) 
1101202   ปรัชญาการศึกษา                    3(2-2-5) 
1101203   คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ  
                                                        3(2-2-5) 
1101302   การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   3(3-0-6) 
1102202   การพัฒนาหลักสูตร                  3(2-2-5) 
1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน                     
                                                        3(2-2-5) 
1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง 
               การศึกษา                             3(2-2-5) 
1104201   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
1104302   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1105202   จิตวิทยาส าหรับครู                   3(2-2-5) 
1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา      2(1-2-3) 
                      เลือก   ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต 
1100102   การพัฒนาทักษะการคิด         2(1-2-3) 
1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับคร ู           2(1-2-3) 
1100104  การสอนเพศศึกษา                    2(1-2-3)     
1102101   การพัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่น         2(1-2-3)                
1102203   การนิเทศการสอน                   2(1-2-3) 
1103101   การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา    2(1-2-3)  
1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(1-2-3)              
1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                   2(1-2-3)     
1109101   นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู     2(1-2-3) 
1109202  ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู ้
              เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
1109303  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ข้ันความรู ้
              เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
1109404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น 
              ความรู้เบื้องต้น                        2(1-2-3) 
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              ข.  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู   14  หน่วยกิต 
1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                  1(90) 
1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู2                  1(90) 
1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 
 
 
 
 
 
 
 
 
         8.2.2  กลุ่มวิชาเอก  ไม่นอ้ยกว่า  79 หน่วยกิต 
                  วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  68  หน่วยกิต 

ก. บังคับ   45   หน่วยกิต 
4112178   คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
4112179    ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล   3(2-2-5) 
4112180    การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร ์
                                                       3(2-2-5) 
4112182   เครือข่ายสังคมออนไลน ์           3(2-2-5) 
4112209   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์       3(2-2-5) 
4112214    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
4112283   ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา    3(2-2-5) 
4112284    การออกแบบกราฟิกสด์้วยคอมพิวเตอร์
                                            3(2-2-5) 
4112285    คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
4112317   ระบบปฏิบตัิการ                    3(2-2-5) 
4112387    เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อการศกึษา  
                                                       3(2-2-5) 
4112388    การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง 
               ไมโครคอมพิวเตอร ์        3(2-2-5) 
4112389   การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร ์
               การศึกษา                    3(2-2-5) 
4112492    โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร ์
                                                       3(1-4-4) 
4112494    เว็บช่วยสอน                         3(2-2-5) 
 
 
 
 
 

               ข.  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู   14  หน่วยกิต 
         (1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน  2  หน่วยกิต  
1100403  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 1  
                                                   1(90 ช่ัวโมง) 
1100404  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 2    
                                                   1(90 ช่ัวโมง) 
         (2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
                            เรียนไม่นอ้ยกว่า   12  หน่วยกิต 
1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
                                                 6(540 ช่ัวโมง) 
1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       
                                                 6(540 ช่ัวโมง) 
 
          8.2.2  กลุ่มวิชาเอก  ไม่นอ้ยกว่า  80  หน่วยกิต 
                  วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 

ก. บังคับ   60   หน่วยกิต 
4111101  คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
4111102   ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม    3(2-2-5) 
4111104  โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
4111105  การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
4111106  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์ 
                                                        3(2-2-5) 
4111209  ระบบฐานข้อมลูทางการศึกษา      3(2-2-5) 
4111210  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อ 
              การศึกษา                              3(2-2-5) 
4111211  ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์    3(2-2-5) 
4111315  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 
                                                        3(2-2-5) 
4111316  การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง 
              ไมโครคอมพิวเตอร ์                  3(2-2-5) 
4111317  ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
4111318  เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา  
                                                        3(2-2-5) 
4111319  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร ์
              การศึกษา                              3(2-2-5) 
4111320  เทคโนโลยีระบบปฏิบตัิการ          3(2-2-5) 
4111425  คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
4111426  การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
                                             3(2-2-5) 
4111427  การเรียนรู้ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์   3(2-2-5) 
4111428  โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา     3(1-4-4) 
4111430  ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา       3(2-2-5) 
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               ข.  เลือก  ไม่น้อยกว่า  23  หน่วยกิต 
เลือกเรยีนจากรายวิชาต่าง ๆ  ต่อไปนี ้
4112181   การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4112211    การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร ์
               ขั้นสูง                                 3(2-2-5) 
4112286  การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา                                      
                                                       3(2-2-5) 
4112355   การปฏิสมัพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับ 
               คอมพิวเตอร์                         3(2-2-5) 
4112390   ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4112391    ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ 
               อิเล็กทรอนิกส์                    3(2-2-5) 
4112431   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย        3(2-2-5) 
4112493    สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร ์
                                                       2(1-2-3) 
4112495    โปรแกรมประยุกตด์้านสถติิและการวิจัย
                                            3(2-2-5) 
4112496    โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
4112497   เทคโนโลยีไรส้ายและการประยุกต์ใช้งาน 
                                                       3(2-2-5) 
 
          ค.  การสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
                   บังคับ                     3  หน่วยกิต 
4112498   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

                   เลือก                      3  หน่วยกิต 
4112499   เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็        2(1-2-3) 
4112400   การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์  3(2-2-5) 
4112401   การประยุกต์สถานการณ์จ าลองและเกม 
               การเรียนการสอน        3(2-2-5) 
 
 
         ง.  เลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอนวิชาเอก 
                                    ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

4111431  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
                                                        3(2-2-5) 
                ข.  เลือก  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
เลือกเรยีนจากรายวิชาต่าง ๆ  ต่อไปนี ้
4111103  เครือข่ายสังคมออนไลน์              3(2-2-5) 
4111207  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  
                                                        3(2-2-5) 
4111208  การผลิตวีดิทัศนเ์พื่อการศึกษา      3(2-2-5) 
4111212  การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
4111394  การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา  3(2-2-5) 
4111213  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
4111214  เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็               2(1-2-3) 
4111321  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการ  
              ศึกษา                                  3(2-2-5) 
4111322  เทคโนโลยีมลัติมเีดียเพื่อการศึกษา  
                                                        3(2-2-5) 
4111323  โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเพ่ือ 
              การศึกษา                             3(2-2-5) 
4111324  การพัฒนาเกมส์ทางการศึกษา      3(2-2-5) 
4111429  ระบบส านักงานอัตโนมัติทางการศึกษา  
                                                       3(2-2-5) 
4111432  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา      2(1-2-3) 
4111495  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและ    3(2-2-5) 
              การประยุกต์ใช้งาน 
4111496  การประมวลผลคลาวด์และ          3(2-2-5) 
              การประยุกต์ใช้งาน 
 
          ค.  การสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต                
4111479  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา      
                                                        3(2-2-5) 
4111480  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 
                                                        3(2-2-5)      
 
          ง.  เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก 
                                    ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
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9. ค าอธิบายรายวิชา  

9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   

                         ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

                 บังคับเรียน    10 หน่วยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
              ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
น าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร 
 
 
 

 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      9.1.1 กลุ่มภาษาและการสือ่สาร   

                       ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

              บังคับเรียน  10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
              ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปั ญ ห าแ ละแน วท างก ารแก้ ไขก าร ใช้ภ าษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
  Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication,  conducting  

 
 
 
 
 
 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                       
                                                  2(1-2-3) 
               Speaking and Writing Skills  
               Development 
  หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                       
                                                    2(1-2-3)         
  Speaking and Writing Skills  
              Development 
  หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การ
เขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 
       Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  
individual and groups and criticizing for 
improvement,  practice of plot writing,  essay 
and article writing with the emphasis on 
standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing  
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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2100104   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู ้             2(1-2-3) 
               English   for Communication 
               and Learning Development 
                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งก ารฟั ง พู ด  อ่ าน  เขี ยน   ใน ชีวิ ตป ระจ าวัน ใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2100104    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้                2(1-2-3)               
 English   for Communication 
                and Learning Development 
                 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งการฟั ง พูด  อ่ าน  เขียน  ใน ชีวิตประจ าวัน ใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 Development of English 
communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting, leave-taking, self- 
introduction  and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, 
objects and places, inquiring and information 
giving, talking on the telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools 
and resources for communicative study such 
as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative 
development 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
   Malay for Communication 
                การใช้ภ าษ ามลายู เพื่ อการสื่ อส ารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
   Melayu for Communication 
                การใช้ภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน า
แบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
                Use of  Melayu for communication 
in daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปลี่ยนช่ือ
ภาษาอังกฤษ 

2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้                2(1-2-3)  
                 Malay for Communication  
                 and Learning Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า     การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3)  
                 Melayu for Communication  and 
 Learning Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายู
ให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า     การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
                  Development of Melayu in 
listening, speaking, reading and writing skills in 
daily life , practice of reading aloud in Melayu 
correctly; practice of Melayu conversations in 
different situations ; self-introduction, greeting, 
leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as 
well as  practice of simple sentence writing 

1. เปลี่ยนช่ือ
ภาษาอังกฤษ 

2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

                                                    2(1-2-3) 

 English for Communication 1 

               การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพื้ นฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
  Practice of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary 
and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking 
countries including appropriate social 
etiquette 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

2100117   ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                    2(1-2-3) 
               Thai for Careers 
                การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ไม่ม ี น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
   Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate 
effectively in accordance with the rules; both 
for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the 
career and daily life 

       เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

2100103   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                     2(2-0-4) 
               Principles of Reading and  Writing  Thai Words 
            หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไป
จากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าที่
มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค า
ไทยให้ถูกต้อง 

              เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต 
2100103    หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                    2(2-0-4) 
                Principles of Reading and Writing  
                Thai Words 
                หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียน
ค าไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค า
ไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์   เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
               Principles of reading and writing 
Thai words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai 
words  

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
  ภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
  Development of Speaking and 
   Reading Skills in English 
  ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอั งกฤษอย่ างมีประสิทธิภาพ  ฝึ กการพู ดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และฝึก
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
  Reading Skills in English 
 ก า รพั ฒ น าทั ก ษ ะ ก า รพู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 
speaking both individual and groups,  efficient 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
class presentation and reading practice; 
reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

2100106    ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
                และการเขียน                   2(1-2-3) 
                English for Reading and Writing  
                Development 
                พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่ านจั บ ใจความงานหลากหลายสาขาได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

2100106    ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
                และการเขียน                  2(1-2-3) 
                English for Reading and Writing  
                Development 
                 พัฒนาการอ่านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
                 Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational 
and career purposes such as writing a letter, 
filling in an application form, writing a report, 
etc 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100109    ภาษามลายูพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
                Basic Malay  
                 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 
  

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
              Basic Melayu  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม 
           Practice of listening, speaking, 
reading and writing skills, study on basic 
sentence patterns; sentence combinations and 
Melayu expressions, practice of giving 
information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

1. เปลี่ยนช่ือ
ภาษาอังกฤษ 

2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
             Chinese for Communication    Chinese for Communication    
               ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
            Chinese for Communication    Chinese for Communication    
             ก า ร ใ ช้ ภ าษ าจี น เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  Use of Chinese for communication 
in daily life, daily conversations such as 
greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able to 
apply in communicating with native speakers 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
              Basic Arabic 
              อั กษ รภ าษ าอาห รับ  ห ลั กการส ร้ างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
              Basic Arabic 
               อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
              Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, 
speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able 
to apply in communicating with native speakers 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100116   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   
                                                    2(1-2-3) 
               English for Communication 2 
               การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 
                Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 

วิชาใหม่ 

      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   

                                  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

2100112   วิทยาการแห่งความสุข  2(1-2-3)  Happiness Study 
               Happiness Study 
               ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ังกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น 
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 

      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3)  Happiness Study 
               Happiness Study 
           ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้ อื่ น  แล ะส รรพ สิ่ งทั้ งป วง ก ารป รับ ตั ว เข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การ
น าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข  
               Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient 
for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 
 
 

 
 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
2100113   สุนทรียวิจักขณ์   2(2-0-4) 2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach 
   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความ
งาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับ
ท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์   2(2-0-4) 2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach 
                ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความ
งาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับ
ท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
    Philosophy of beauty, nature and 
art, the paradigmatic perspective, perception 
of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local 
and international artistic patterns in terms of 
ideas, techniques, and methods in creating 
and applying to real life situations 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                     2(1-2-3)     2(1-2-3) 
               Information For Life Long Learning 
             ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                    2(1-2-3)     2(1-2-3) 
              Information For Life Long Learning 
          ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
            Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard 
forms and steps 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100118  ความจริงของชีวิต        2(2-0-4) 
              Truth of Life 
             ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ 
ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แต
ละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจรงิและความหมาย
ของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
           Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect 
human being and leading to a peaceful life 
and society 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100119    การพัฒนาตน   2(2-0-4) Self Development 
               Self Development  
   หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
   Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence process 
and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and 
stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

2100120    สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   2(1-2-3)                
   Aesthetics for Life 
   ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เชิ ง
ความคิดกับสุนทรียศาสตรเ์ชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญ
ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น 
การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีต
ศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า
จากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ 
   Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
       9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

                          ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

2150101   สังคมภิวัตน ์   2(2-0-4) 
  Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี  วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
  

      9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                                 ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2150101   สังคมภิวัตน ์   2(2-0-4) 
  Socialization 
  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแสโลกา-ภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ งทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationships between human 
beings and environments in Thai society; 
ASEAN and world societies, globalization and 
natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions 
including culture, tradition, economics and 
political affairsy in various dimensions 
including culture, tradition, economics and 
political affairs. 

 
 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2150102   การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 

2150102   การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management and 
environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy philosophy; 
utilizing appropriate technology for living in 
local community   

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

2150103   ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ 
    2(1-2-3) 
  Life Skills and Public  
  Conscious Mind 
  ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ งทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิ วัตน์  ทั กษะการคิด  การตั ดสิ น ใจ  การคิ ด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญ
ของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 

2150103   ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ 
    2(1-2-3) 
  Life Skills and Public  
  Conscious Mind 
  ความหมายและความส าคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ ส าคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิ วัตน์  ทั กษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ 
  Meanings and importance of life 
skill including important elements of life skill; 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships 
and communication, self-management skills 
and stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 

 
 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต         2(1-2-3) 
  Skills for Life   
    ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะใน
การด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็น
ใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และ
การเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
  Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human 
relations and communication; decision making 
and problem solving in daily life; emotional 
and stress management; activities for stress 
relief 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2150109   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3)                
  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและ
การท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ 
   Social identity, local and Thai 
culture; significance of human relations, human 
nature, psychological process; public 
consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community; self-
development for the advance in life and 
career; religious principles application to life 
and career  
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 9.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ    
          เทคโนโลย ี      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

4100101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 
   หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
  

      9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
              เทคโนโลยี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 
  หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Principle and thinking process; 
giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life     

 
 
1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2(1-2-3)     2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
  Development  
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
  Development  
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance and 
impact of science, technology and 
environment; health promotion for life quality 
development 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
     2(1-2-3)    2(1-2-3) 
  Information Technology in 
  Daily Life 
  ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับคอมพิ ว เตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 

4100103  เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
    2(1-2-3) 
  Information Technology in  
  Daily Life 
  ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิม่เติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 

 
ไม่ม ี

 

4100108   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3)     2(1-2-3)  
  Science in Daily Life 
  พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่ า งๆ  ขอ งมนุ ษ ย์  พั น ธุ ก รรม  ส าร เคมี  ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ใน

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
  Energy and its sources; electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for 
living; human organ systems, heredity; 
chemical using in daily life; using 
microorganism in food industries; agricultural 
and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

4100109   การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life 
   Development 
   กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน า
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่น
กีฬาและการละ เล่นพื้ น เมื องในท้ องถิ่ น  พัฒ นา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 
  Rules, regulations, etiquette , form 
and methods of sports competition; principles  
and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing 
sports at maximum benefits to body, emotion 
and society; injury prevention from sports and 
basic first aid; utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and 
traditional games; personality development 
promoting leadership 

วิชาใหม่ 

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1100101  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู 
                                                    3(2-2-5) 
              Thai Language and Educational  
              Technology for Teacher 
    ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทย  เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้ นฐานเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การใช้ Microsoft Office 

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 

ไม่ม ี

 

 

 

 
ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
(Word, Excel, PowerPoint)  การติดต่อสื่อสารผ่ าน
ระบบเครือข่าย  (E-mail, Chat, MSN, Google, Talk, 
Yahoo, Skype  etc.) 

 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1100201  ภาษาและวัฒนธรรม              3(2-2-5) 
              Language and culture     
               ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู    เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ   

             Language and Thai culture for 
teachers, foreign language for developing 
teachers’ professional, This course provides 
listening, speaking, reading and writing in Thai 
and foreign languages as well as convey the 
meanings accurately, the use of language and 
culture for living together in peace 

วิชาใหม่ 

1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ส าหรับครู                         3(2-2-5) 
    English Language and Educational  
              Technology for Teacher 
    ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารและการสืบค้น สามารถใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู
ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-learning, CAI, WBI, Virtual 
Classroom, Teleconference)  การสร้างและการใช้ 
Weblog เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้  (GotoKnow, 
Learners) 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

1101101   ความเป็นครู                      3(2-2-5) 
    Professional Teacher 
    ศึกษาความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาท
หน้าที่   ภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

1101101   ความเป็นครู                      3(2-2-5) 
               Professional Teachers 
                สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐาน 
วิชาชีพครู   การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการ 
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและ 
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ใน 
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ 
ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา 

1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ) 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ศักยภาพผู้เรียนและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
               Teacher professional nature, 
features and standards of teaching profession, 
cultivation of teachership spirit, laws related to 
teachers and their professionals, management 
of teacher professional cognition, continually 
establishing the progress and development 
teaching professions; students are expected to 
be competent in their teaching courses, 
strategies, analysis, synthesis and creativity as 
well as in exploring and selecting information 
that are in touch with changes, interaction 
between teachers and learners to promote 
learner potential development with full spirit 
of teachership 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1101202  ปรัชญาการศึกษา                  3(2-2-5)                                
              Philosophy  of  Education                                                         
               ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม   และกลวิธีการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้
ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
               Philosophy and theory of education; 
religion, economy, society, culture and process 
of education management for establishing  
sustainable development, development of 
education in situation and analysis for 
sustainable development is expected to be 
learnt and implemented 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1101203  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ    
                                             2(1-2-3)                                             
              Moral and Ethics 
              หลักธรรมาภิบาล   ความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด เพื่อให้ผู้ เรียนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
              Principles and concepts of good 
governance; sincerity, honesty, morality and 
ethics of the teaching profession as required by 
the Teachers’ Profession Council;  This course 
provides learners  with good teacher conduct 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
model with full public awareness ,social 
sacrifice and conduct themselves in 
competence with teacher professional ethics 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
                                                     3(3-0-6)                              
              Education for Sustainable  
              Development 

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญของ UNESCO ได้แก่ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความ
ยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยมที่จ าเป็นในการ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
             The management of education in 
relation to strengthening concept of 
sustainable development with UNESCO  
important aspects such as cultural diversity, 
climate changes, health promotion, poverty 
solution and sustainable consumption in order 
to develop skills, attitude and values as 
required for build-up sustainable future 

วิชาใหม่ 

1102202   การพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 
    Curriculum Development 
    ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  ประวัติ
ความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์
และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  ความหมายความส าคัญ
ของหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร  รูปแบบหลักสูตร  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ของหลักสูตร  การวิเคราะห์   การจัดท า
หลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การใช้
หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร 

1102202   การพัฒนาหลักสูตร              3(2-2-5)     
   Curriculum Development 
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน า

หลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท าหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรได้ 

Principles and concepts of curriculum 
development; implementation curriculum 
development, curriculum analysis and 
implementation, curriculum assessment 
practice, and the use of assessing results for 
curriculum development are expected to 
achieve 

 
 
 
 
 
 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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1102304   การจัดการเรียนรู้      3(2-2-5) 
    Learning Management  
    ศึกษา วิ เคราะห์  และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบ
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การ 
บูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  
การใช้และการผลิตสื่อ  และการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และการประเมินผลการเรียนรู้ 

1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 
               ห้องเรียน                          3(2-2-5)                                      
                Learning  and Classroom  
               Management 
                หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการเรียนรู้   การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  คิด
สร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา เพื่ อให้ผู้ เรียนสามารถจัดท า
แผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
              Principles, concepts and guidelines 
for creating the learning plan, learning 
management, environments for learning  and 
models of learning management  in order to 
enable students with analyzing, creative 
thinking and problem setting, integrating 
learning to inclusive learning, classroom 
management, creation of school learning 
center; This course supplies students with 
ability to create learning plan and use 
implementation in reality and thus creating 
atmosphere of classroom management to 
learning achievement of students 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
               การศึกษา                        3(2-2-5) 
     Innovation and Educational  
                Information Technology 
    ศึกษาแนวคิด   ทฤษฎี   เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่ งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การออกแบบ  การ
สร้าง  การน าไปใช้  การประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง            
              การศึกษา                           3(2-2-5)                               
              Innovation and Educational  
              Information Technology 
               หลักการ   แนวคิดการออกแบบ   การ
ประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารเพื่ อ ให้ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้และประเมินสื่ อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
              The principles, concept designs, 
application and assessment of innovating 
information technology for learning, 
information technology for communication; 
This course supplies students with capability to 
implement , evaluate innovating information 

1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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technology for learning and use it for 
communication 

1104201   การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                                                   3(2-2-5) 
               Educational Measurement and  
               Evaluation 
               ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมิน 
ผลการศึกษา การสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผล  และ
ประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  การ
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  สามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
หลักสูตร 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้             
                                                     3(2-2-5)    
              Educational Measurement and                  
             Evaluation 
               หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและ
การประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ได้ 
              Principles, concepts and practices in 
assessment and learners’ evaluation; The 
learners are able to apply measurement  and 
evaluation concepts leading to improve the 
students in classroom 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

1104302   การวิจัยทางการศึกษา          3(2-2-5) 
     Educational Research  
    ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  สถิติเพื่อการวิจัย  
การวิจัยในช้ันเรียน  การฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจัย  การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา  การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย  การท าวิจัยและ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 

11044302  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)     
                Research for Learning      
                Improvement 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 
การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

  Principles, concepts, practices in 
research, research implementation and 
products for learning development; This course 
provides students with research results leading 
to conduct instruction and learning 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
    Psychology for Teacher 
    ศึ กษ าจิ ต วิท ย าพื้ น ฐาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้
และพัฒนาได้ตามศักยภาพการส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู         3(2-2-5)                                
                Psychology for Teachers 
                จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพื่อให้
ผู้ เรียนสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
                 Foundation of psychology; human 
development, learning psychology and 
educational psychology, psychology of 
guidance and counseling; This course enable 
students to advise and help children toward 
better quality of lives by using psychology to 

1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 



125 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
understand and promote full potentiality of 
learning 

1100305   การบริหารจัดการห้องเรียน     3(2-2-5) 
    Classroom  Management 
    ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  
ภาวะผู้น าทางการศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  การ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร  การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร  การบริหารจัดการช้ันเรียน  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การท างานเป็นทีมการจัดท า
โครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการฝึกอาชีพ  การจัด
โครงการและกิ จกรรม เพื่ อพั ฒ นา  การจั ด ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  และการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน   

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 

 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 

 

1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา             
                                                     2(1-2-3)                                                 
             Educational Quality Assurance 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 
             Principles, concepts, and practices of 
educational quality assurance; This course 
enable students to manage the quality of 
learning activities, to develop continual 
learning quality, and organizing activities 
related to quality assessment of learning 
activities 

วิชาใหม่ 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด        2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
    ความหมาย และความส าคัญของทักษะการ
คิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และ
การคิดของมนุษย์  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น 
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิด
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การน าเสนอความคิด
และแผนผังความคิด  การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
คิด  การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะ

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด        2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
    ความหมาย และความส าคัญของทักษะการ
คิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา 
และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบ
ต่างๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การ
คิ ด วิ เค ราะห์  ก ารคิ ดสั ง เค ราะห์  ก ารคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และจิ น ตน าการ  การคิ ดต าม กระบ วน การท าง
วิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด   
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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การคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

    Meaning and the importance of 
basic thinking skills, content of intellectual 
development and human thinking, concepts, 
theories  and principles about developing 
thinking skills, thinking processes such as 
convergent thinking, divergent thinking, critical 
thinking, synthetic thinking, creative thinking,  
imagination and scientific thinking, design and 
planning of learning to develop thinking skills, 
tools and assessment thinking skills 

1100103   มนุษยส์ัมพันธส์ าหรับครู        2(1-2-3) 
    Human Relationship for Teacher 
    ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการ
และเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของ
ครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน 
การประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู  เน้นการฝึกปฏิบัติ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

1100103   มนุษยส์ัมพันธส์ าหรับครู        2(1-2-3) 
    Human Relationship for Teachers 
    ศึกษาความหมายและความส าคัญของ
มนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ 
กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับ
ครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรบัครู 
เน้ นการฝึกปฏิ บั ติ ส ร้ างมนุ ษย์ สั มพั นธ์ เพื่ อ เสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
แห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
    Meaning and the importance of 
human relations for teacher, the principles, 
processes  and techniques for human relation, 
the teacher's role in strengthening human 
relations in schools and communities, 
assessment for human relationship focus on 
practical skills to create an atmosphere of 
learning and strengthen the relationship for 
helping the student 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 

2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1100104   การสอนเพศศึกษา               2(1-2-3) 

    Sexuality Education 
    ศึกษา ฝึกการคิดวิเคราะห์ และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ 
อนามัยเจริญพันธุ์  การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพ
กับความคาดหวังต่อบทบาท ความรับผิดชอบ เพศสภาพ
และเพศสรีระ  อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ  ทักษะการ
ตัดสินใจต่อรองและสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็น
และความรู้สึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรม

1100104   การสอนเพศศึกษา               2(1-2-3) 
    Sexuality Education 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพศศึกษาใน
สถานศึกษา  เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย  พัฒนาการทาง
เพศ อนามัย เจริญพันธุ์  การดูแลสุขภาพทางเพศ 
สัมพั นธภาพกับความคาดหวั งต่ อบทบาทความ
รับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของสังคม
และวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออก
ทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจต่อรอง  การสื่อความ
ต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบน
ฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและ

รับผิดชอบ 
    Activities setting to learn sexual 
development, reproductive health, sexual 
health, relationship and expectations of gender 
roles and responsibilities, sexual orientation;  
the influences of social and cultural on the 
role and sexual expression, decision-making 
and negotiation skill, expression the opinions 
and their own feelings by respect for the rights 
of others, learning process focusing on 
students participation to cultivate on positive 
attitudes, values and positive sexual behavior 
in term of responsibility 

1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น       2(1-2-3) 
    Local Curriculum Development  
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร  ความ
เป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย  
โครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น     2(1-2-3) 
    Local Curriculum Development 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร 
ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร หลักการ
จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร  หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  
การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
    Foundation of the curriculum, 
curriculum development process, curriculum 
evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum 
goals, curriculum structures, experiences and 
activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area 
curriculum development 

 

1102203   การนิเทศการสอน               2(1-2-3) 
    Instructional Supervision 
    จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศ
การสอน  รูปแบบการนิเทศ การสอน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
นิ เทศการสอน การประเมินผลนิ เทศการสอน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน  
ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้ม
การนิเทศการสอน 

1102203   การนิเทศการสอน               2(1-2-3) 
    Instructional Supervision 
    จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการ
นิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศการสอน เครื่องมือท่ีใช้
ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน  และ
แนวโน้มการนิเทศการสอน 
    The aims, principles, and supervision 
processes, supervision model, tools for 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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instruction supervision, evaluate supervision, 
coordination between all those who involved 
in the instructional supervision, the 
instructional supervision problems and trends 

1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา     
                                                   2(1-2-3) 
    Utilization of Mass Media in  
              Education 
    ความหมาย  ความส าคัญของสือ่สาร 
มวลชนที่ มี ต่ อการศึ กษา  หลักการและวิธีการใช้
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  สิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์ 
ภาพยนตร์  เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 

1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา     
                                                    2(1-2-3) 
    Utilization of Mass Media in  
              Education 
    ความหมาย ความส าคัญของสื่อสารมวลชน
ที่มีต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ 
เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา 
การใช้ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 
    Meaning and the importance of 
mass media on education, principles, 
utilize broadcasting, publications, 
newspapers, films, international data 
networks, and information media for 
education; analyze, select, and utilize 
information to enhance learning 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  2(1-2-3) 
   Adolescence Guidance Psychology 
    วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนา 
การด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ  
ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น  แนว
ทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดย
ใช้กระบวนการแนะแนว   การจัดบริการแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 

 

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  2(1-2-3) 
   Adolescence Guidance Psychology 
   วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒ นาการของวัยรุ่ น 
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการแนะ
แนววัยรุ่น  แนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว  การ
จัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ 
สังคม และส่วนตัว 

    The theories of adolescent 
development, developmental domain of 
adolescent, the factors affecting the 
developmental, problem of teenager, teacher's 
role on guidance, the development of talent 
and potential by using guidance method, 
guidance services to enhance on education, 
occupation, social and problem protection 
issues 
 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ               2(1-2-3) 
    Special Child Psychology 
    ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็ก
กลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผล
ต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ  องค์การและหน่วยงานท่ีให้
ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ               2(1-2-3) 
    Exceptional Child Psychology 
    ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของ
เด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก
พิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคม
ที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและ
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
    Meaning, scope and behavior of 
exceptional child, the causes of the abnormal 
behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on 
exceptional child, the types of exceptional 
child, exceptional child enhancing, 
organizations and agencies assist exceptional 
child 

1. ปรับช่ือ
วิชา 
ภาษาอังกฤษ 

2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1109101  นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู  2(1-2-3) 
    Introduction to Recreation for  
             Teachers 
    ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมาย
และความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญของ
นันทนาการต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการ
ส าหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก 
ความรับผิดชอบในการนันทนาการส าหรับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

1109101  นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู  2(1-2-3) 
    Introduction to Recreation for  
              Teachers 
    ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความส าคัญ ของนั น ทน าการ  ค วามส าคัญ ของ
นันทนาการต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการ
ส าหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ   ส าหรับ
เด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ  ส าหรับตนเอง 
ครอบครัว   โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
    Meaning, scope, purposes and the 
importance of the recreation for teacher, the 
importance of recreation for daily-life, types of 
recreation for children, recreational activities 
for children,  responsibility on recreational 
practice for own-self, family, school and 
community 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้น 
               ความรู้เบ้ืองต้น                  2(1-2-3) 
    Cub Scouts and Junior Girl Guides 
              Basic Unit Leader Training Course 
    วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือ
ไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง
ขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 
ดาวดวงท่ี 2 ดาวดวงที ่3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจดั
กิจกรรมลูกเสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัต ิ

1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น               2(1-2-3) 
    Cub Scouts and Junior Girl Guides 
              Basic Unit Leader Training Course 
    วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการ
ลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตร
นารีส ารองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง 
วิชาดาวดวงที่ 1  ดาวดวงที่ 2  ดาวดวงที่ 3  และวิชา
พิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง พิธีการ

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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การชุมนุมรอบกองไฟและการอยูค่่ายฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือเนตรนารีส ารองขั้นความรูเ้บื้องต้น 

ลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ และการ
อยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสอืเนตรนารีส ารองขั้นความรู้
เบื้องต้น 
    The purposes of the cub scouts and 
junior girl scouts, history and activities of the 
world organization of the scouts, Thai 
structural scouts, basic training director of 
scouts curriculum, cub scouts subjects; the first 
star, the second star, the third star and the 
special subject, the strategies for cub scouts 
activities, the cub scouts ceremony, guidelines 
for gathered camp fire, the basic training camp 
for director of cub scouts 

1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขัน้ 
               ความรู้เบ้ืองต้น                  2(1-2-3) 
    Scouts and Girl Guides Basic Unit  
               Leader Training Course 
    การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก 
ลูกเสือสามัญ  วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความว่องไว  แนว
การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ  ความรู้ในการเล่นเกม  ระบบ
หมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การบริหารในกองลูกเสือ
สามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการ
ลูกเสือ-เนตรนารี  การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ  การ
เดินทางไกล  การมีจิตส านึกสาธารณะ  โครงการฝึกอบรม
ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 

1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
               ขั้นความรู้เบ้ืองต้น               2(1-2-3) 
    Scouts and Girl Guides Basic Unit  
               Leader Training Course 
    การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก 
ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนว
การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบ
หมู่  ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย  แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกอง
ลูกเสือสามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน  การ
วางแผน  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ 
พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
สามัญ การเดินทางไกล การมีจิตส านึกสาธารณะ โครง 
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
          Orientation and training scouts, 
background of the boy scouts and the world 
scout organization activities, the strategies 
discipline training, tidiness and agility portrait of 
boy scout gaming train, the system of squad 
scouting and the structure of Thai scouting 
history, practice on camp fire, the scouts 
administration, teaching skills and planning for 
scouting, duties and responsibilities of the 
scout leader, the scouts ceremony, promoting 
scouting affair,  hiking and camping for the 
scouts, the public awareness, project of training 
director for scouts 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
               ขั้นความรู้เบื้องต้น              2(1-2-3) 
    Senior Boy Scouts and Girl Guides 
              Basic Unit Leader Training Course 
              การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการ
ลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัย
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่
ประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และกอง การสวน
สนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือ 
สามัญรุ่นใหญ่  หลักสูตรพิ เศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
บทบาทการท างานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เง่ือน แผนที่ 
เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมี
จิตส านึกสาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่น 
ใหญ่ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
               ขั้นความรู้เบื้องต้น              2(1-2-3) 
    Senior Boy Scouts and Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
    การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ 
กิจการลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมาย
และวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ   วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ   
ระบบหมู่   ที่ประชุมนายหมู่   การประชุมภายในหมู่
และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบ
กองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการท างานร่วมกับคนอื่นและ
ชุมชน เง่ือน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  
การปฐมพยาบาล การมีจิตส านึกสาธารณะ  และการ
ประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารงานในกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
    Orientation and training scouts, 
principle of scouting foundation, the purposes 
and strategies of the senior scouts, scout 
promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, 
the  patrol system, the conference of 
scoutmaster, the parade, suggestions of camp 
fire,  the senior scout game, the senior scout 
curriculum, the role of working with others to 
conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and 
the administration of senior scouts’ division 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1              1(90) 
    Teaching Practice I 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา   ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้ เรียน โดยการสังเกต 
สัมภาษณ์  งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจ า
ช้ัน  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  การวิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่าง และพฤติกรรมของผู้เรียน  งานบริหารและ
บริการของโรงเรียน  การสอนวิชาเอก  การฝึกเป็นผู้ช่วย
ครูด้านการจัดการเรียนรู้หรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
งานธุรการช้ันเรียน  การจัดท าโครงงานทางวิชาการ โดย
เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  
และรวบรวมข้อมูล น าเสนอผลการศึกษา  

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1   1(90 ชั่วโมง) 
              Teaching Practice 1 
              บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการ
จัด การ เรี ยน รู้    ออกแบบ เครื่ อ งมื อวั ดผล  การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดย
การสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์และน าเสนอผลการศึกษา 
             Integration of knowledge in term of 
lesson plans; test design and measurement 
tools, test scoring and results judging, the 
performance exam and scoring rubrics; 
behavioral research in classroom; applying for 
observing and participating in school at least 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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two weeks and present the result of 
observation 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2              1(90) 
    Teaching Practice II 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา  การฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษา
ผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์  วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของผู้เรียน รวบรวมข้อมูล และน าเสนอผลการศึกษา  
ศึกษางานในหน้าที่ครูผู้สอน  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร รวมทั้งการน าหลักสูตรไปใช้  ฝึกการจัดท า
แผนการเรียนรู้ ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบั ติการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์ และสามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90 ชั่วโมง) 
               Teaching Practice 2 
               บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน
ผล การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย
แก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์ และน าเสนอผลการศึกษา 
                Integration of knowledge in term of 
lesson plans; teaching performance, test design 
and measurement tools, test scoring and 
results judging, the performance exam and 
scoring rubrics; behavioral research in 
classroom and  applying for teaching  practice 
in school at least two weeks and presenting 
the result of the practical 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
                                                      6(540) 
    Practicum I 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยศึกษาและปฏิบัติด้าน
การจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  งานหน้าที่ครูผู้สอน 
ครูประจ าช้ัน การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช้ันและสาระการ
เรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่าง 
ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการวิจัยในช้ันเรียน การ
จัดท าโครงการพัฒนาผู้ เรียน  การพัฒนาและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณ์
ต่างๆ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 
 

1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
                        6(540 ชั่วโมง) 
              Practicum 1 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงาน
หน้าที่ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน  งานสนับสนุนการเรียน
การสอน  หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยใน
ช้ัน เรี ยน  การจั ดท า โครงการพัฒ นาผู้ เรี ยน  การ
ประเมินผลการเรียนการสอน การน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 
             Integrating knowledge into teaching  
practice in schools by learning and performing  
teachers role, class teacher, supporting  
teaching and learning  affair, curriculum,   
performing teaching  course record  that   
demonstrate the solution with research in the  
classroom, the preparation of the project to  
improve the students, evaluation of teaching,  
applying the results of assessment  to improve  
the students and educational seminars 
 
 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ) 
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1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      
                                                     6(540) 
    Practicum II   
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่ อพัฒนาผู้ เรียน  การน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  การสัมมนาทาง
การศึกษา 

1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      
                        6(540 ชั่วโมง) 
              Practicum 2 
              การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การเลือกใช้การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้
เทคนิ คและยุทธวิธี ในการจัดการเรียนรู้  การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการ
สัมมนาทางการศึกษา 
             Integrating knowledge into teaching 
practice in schools the preparation of lesson 
plans follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the 
advantageous techniques and strategies for 
teaching, assessment of learning, research 
performing to improve the students, applying 
the results of assessment  to improve the 
students , recording the task, learning outcome 
reporting and educational seminars 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

4112209   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
               Computer Architecture 
               หลักของตรรกะเชิงตวัเลข สถาปัตยกรรม
หน่วยความจ า การแทนรหสัข้อมลู โครงสร้างหน้าท่ีการ
ท างานส่วนต่างๆ ของเครื่อง การจัดการระดับ
ภาษาแอสเซมบลี การประมวลผลแบบหลายตัวประมวล 

4111315 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
                                                    3(2-2-5 
              Computer Architecture and             
              Structure 
              หลักของตรรกะเชิงตัวเลข สถาปัตยกรรม
หน่วยความจ า การแทนรหัส ข้อมูล โครงสร้างหน้าท่ีการ
ท างานส่ วนต่ างๆ  ของเครื่ อ ง  การจั ดการระดั บ 
ภาษาแอสเซมบลีการประมวลผลแบบหลายตัวประมวล 
              T h e  p r in c ip le s  o f  digital lo g ic , 
memory architecture, data representation, 
structures and functions of computer, level 
o rg a n is a t io n , a s se m b ly  la n gu a g e  fo r 
multiprocessing 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อวิชา 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

4112388   การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง  
               ไมโครคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
    Circuit Description and   
               Microcomputer Maintenance 
    ศึกษาโครงสร้างความส าคัญอุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หลักการท างานของระบบ Bus (3-
BUS Architecture) สัญญาณนาฬิกา  การอินเทอร์เฟส

4111316    การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง 
                ไมโครคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
                Circuit Description and  
                Microcomputer Maintenance 
                ศึกษาโครงสร้างความส าคัญอุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หลักการท างานของระบบ Bus 
สัญญาณนาฬิกา การอินเทอร์เฟสหน่วยต่างๆ อุปกรณ์

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หน่วยต่างๆ อุปกรณ์และการประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม วิธีวิเคราะห์ปัญหา  หลักการดูแล
รักษา และซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

และการประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อม วิธีวิเคราะห์ปัญหา  หลักการดูแลรักษา และซ่อม
บ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์   
                 Studying important structures of 
hardware devices and software delevant, 
principles of bus system, clock signaling, 
interfacing with units inside a computer, 
components and how to assemble 
microcomputer. Tools for mainternance 
repairing, methods of problem analysis and the 
principles of maintaining microcomputer 

4112387  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
                                                    3(2-2-5) 
    Computer Network in Education 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เท ค โน โล ยี แ ล ะอุ ป ก รณ์ เค รื อ ข่ าย ค อ ม พิ ว เต อ ร์ 
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การเช่ือมโยงเครือข่าย การ
บริหารทรัพยากรเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในวง
การศึกษา 
 
 

4111318   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
                                                    3(2-2-5) 
                 Computer Network in Education   
                  ค ว าม ห ม าย แ ล ะ วิ วั ฒ น าก ารข อ ง
ระบบปฏิบัติการ วิธีการท างานและส่วนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การท างานแบบทีละโปรแกรม แบบ
พร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท 
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรร
หน่ วยป ระมวลผล  ก ารบ ริห ารและการจั ด การ
หน่วยความจ า  การจัดล าดับงานและการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผล   
                 Foundation of computer network, 
technology and computer network 
equipments, computer network operating 
systems, network connection, network resource 
management, computer network security, and 
the use of computer network in education 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4112317   ระบบปฏิบัติการ                  3(2-2-5) 
               Operating System 

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและ
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการท างานและ
ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การท างานแบบทีละ
โปรแกรม แบบพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่ง
เวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน 
การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการ
หน่วยความจ า การจัดล าดับงานและการจัดสรรทรัพยากร 
การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผล 

 
 

4111320  เทคโนโลยรีะบบปฏิบัติการ       3(2-2-5) 
               Technology in Operating System 
                ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ วิธีการท างานและส่วนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การท างานแบบทีละโปรแกรม แบบ
พร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท 
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรร
หน่ วยป ระมวลผล  ก ารบ ริห ารและการจั ด การ
หน่วยความจ า  การจัดล าดับงานและการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผล 
               Meaning and relolution of the 
operating system, procedure and the 
components of the operating system, single 
task, multitasking and time sharing. program 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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procedure, program responsibilities, distribution 
or allocation of the processor, processor 
management, and memory management 

4112285   คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์                           
                                                    3(3-0-6) 
     Ethics for Computer Teacher 
     ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
หลักการเชิงคุณธรรมที่ครูคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ หลักการ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์
และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่สมควร และเป็นภัย
ร้ายแรงต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคม และการป้องกัน ทั้งนี้
ให้มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และอภิปรายหลักคุณธรรม
จากกรณีตัวอย่างในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏมาแล้ว
และ/หรือท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

4111425  คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์  
                                                     3(2-2-5) 
               Virtue for Computer Teacher 
                ปัญหาและวิ เคราะห์ปัญ หาคุณ ธรรม 
จริยธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร หลักการเชิงคุณธรรมที่ครคูอมพิวเตอร์ควรยึดถือ 
หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา การ
คุ้มครองสิทธิ์และกฎหมายหรือพระราชบัญญั ติที่
เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่สมควร 
และเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคม และ
การป้องกัน ทั้งนี้ให้มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และ
อภิปรายหลักคุณธรรมจากกรณีตัวอย่างในโลกความเป็น
จริงที่ปรากฏมาแล้วและ/หรือท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
                Problems and analysis of ethics 
occuring in infomation technology world, 
principles of ethics which teachers should 
follow, principles of intellectual properties, 
property right prevention and regulation by 
law, the unappropriate use of information 
technology, and threats for other users in 
organizations and society, prevention, 
analytical practice and discussion on ethics 
from current case studies 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
หน่วยกิต 
3. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4112178   คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์                                 
                                                    3(3-0-6) 
     Mathematics for Computer 
     ศึกษาวงจรตรรกะดิจิทัลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกแบบวงจรโดยใช้เกต (Gate) ต่างๆ รวมถึงระบบ
จ านวน และวงจรการบวกเลข  เซต  เมตริกซ์  ฟังก์ชัน
ทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 

4111101  คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
                                     3(3-0-6) 
              Mathematics for Computer  
               วงจรตรรกะดิจิทัลซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกแบบวงจรโดยใช้เกต  รวมถึงระบบจ านวน และ
วงจรการบวกเลข  เซต   เมตริกซ์   ฟั งก์ ชันทาง
คณิตศาสตร์ 
              Digital logic curcuit concerning 
designing the circuit using gate, the numeral 
system, adder, set, matrix and methematical 
function 

1. ปรับปรุง
รหัสรายวิชา 
2. เพิม่ค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112179   ขั้นตอนวธิีและโครงสร้างข้อมูล 
                                                    3(2-2-5) 
               Algorithm and Data Structure 
               แนวความคิ ดความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
โครงสร้างข้อมูล การพัฒนาขั้นตอนวิธีเทคนิคในการ

4111102  ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม  
                                                    3(2-2-5) 
              Programming Algorithm 

     พื้ นฐานการวิ เคราะห์  ความรู้ เบื้ องต้น
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบล าดัล ตัดสินใจ และ

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
รายวิชา 
3.ปรับปรุง
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แก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ศึกษาชนิดของ
ข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ ค าสั่งรับข้อมูลเข้าและ
แสดงผลลัพธ์ ค าสั่งในการก าหนดค่า ค าสั่งควบคุม การ
ประมวลผลข้อความ แถวล าดับ โปรแกรมย่อย การ
เรียงล าดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล ลักษณะของการ
โปรแกรมที่ดี  การทดสอบและแก้ ไขข้อผิดพลาดใน
โปรแกรม   

วนซ้ า กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของภาวะค านวณ 
และขั้นตอนวิธีการเรียงล าดับและการค้นหา 
               Analytical foundation and 
introduction to the programming algorithm 
(sequence, decision and loop), stretegies 
algorithm, computability, sorting, and searching 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

ไม่ม ี

4111104  โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  
                                                     3(2-2-5) 
               Data Structure in Computer 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การ 
ประมวลผลข้อมูลสตรงิ อะเรย์ เรคคอร์ดและพอยต์เตอร์ 
ลิสต์เชื่อมโยง สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟและ
การ การเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล  
          Introduction to the data structure, string 
processing, arrays, record and pointers, linked 
list, stacks, queue, recursion, tree, graphs  
 and their applications, sorting and searching. 

วิชาใหม่ 

4112180   การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
                                         3(2-2-5) 
     Computer Language   
               Programming 
     ศึกษาหลักการเขียน  รูปแบบไวยากรณ์
ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าสั่ง I/O รวมทั้ง
แนวคิดการจ าลองสิ่งต่างๆ ด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบาย
ความหมายเชิงวัตถุ และแนะน าวิธีการเขียนโปรแกรม 
หลักการส าคัญ และโครงสร้างการเขียนโปรแกรมโดยการ
ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น 
C++, Java  เป็นต้น 
 

4111106  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
                                                     3(2-2-5) 
             Computer Language Programming 

ศึกษาภาษาการโปรแกรมภาพรวม การ
ประกาศและชนิดตัวแปร นิพจน์  พอยน์เตอร์ อาร์เรย์ 
ไวยกรณ์ ฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ เครื่องเสมือน 
จริง การแปลภาษาพ้ืนฐาน กลไกเชิงนามธรรม 
             Studying overall advanced computer 
programming, announcement and types of 
variables, expression, pointers, arrays, syntax, 
function, passing parameter, virtual tools, basic 
translation, abstract machanism 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

4112283   ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
    Database Systems for Education 
    ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล 
ที่มาของข้อมูล การออกแบบ การจัดการฐานข้อมูล การ
ประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูล
ผู้เรียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฐานข้อมูลการลงทะเบียน
เรียน ฐานข้อมูลสื่อการศึกษา และฐานข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

4111209   ระบบฐานข้อมลูทางการศึกษา  3(2-2-5) 
               Database Systems for Education            
               โครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล 
ที่มาของข้อมูล การออกแบบ    การจัดการฐานข้อมูล 
การประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่ 
ฐานข้อมูลผู้เรียน ฐานข้อมูลผลการเรียน ฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียน ฐานข้อมูลสื่อการศึกษา และฐานข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
                Database system structures, sources 
of information, database design and database 
management. The application of database 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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systems for education, such as learners 
database, grade database, registration 
database, and other education-related 
databases 

4112214   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
                                                    3(2-2-5) 
               System Analysis and Design 
               องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนา
ระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือสนับสนุน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ
ในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ  และทางเศรษฐกิจ การใช้
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การ
ออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การ
ท าเอกสารประกอบ และการน าเสนอผลงาน 
 

4111210  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือ 
              การศึกษา                           3(2-2-5) 
              System Analysis and Design for  
              Education 

     องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนา 
ระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเป็นไป
ได้ เครื่องมือสนับสนุนการออกแบบระบบ เช่น การใช้
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล และความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล 
โครงสร้างฐานข้อมูล โดยประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ทางการศึกษา 
               Component of system, cycle of 
system development, analysis methodology, 
possibilities, and supported tools for design, 
such as data flow diagrams, data relationship, 
user interface design, data structures and 
applications for educational system 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

  4112286  การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา                            
                                                     3(2-2-5)  
    Information Management for  
              Education 
             ศึกษาแนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ และ
องค์ประกอบของระบบ และความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น  บทบาทและหน้าที่ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา สามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และ
การปฏิบัติงานขององค์การได้อย่างถูกต้อง เช่น ด้านการ
บริหาร การบริการ การเรียนการสอน และกิจกรรม
นักเรียน  
 

4111426   การจัดการระบบสารสนเทศทาง 
               การศึกษา                           3(2-2-5) 
               Information System Management  
               for Education 
                แนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ 
และองค์ประกอบของระบบและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบ
ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร จั ด ก า ร ภ า ย ใน อ งค์ ก า ร 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึง
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สามารถตัดสินใจ วาง
แผนการควบคุม และการปฏิบัติงานขององค์การได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น ด้านการบริหาร การบริการ การเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักเรียน  
               Conceptsualisation and foundation 
concerning informaton management, analysis, 
design, and system components, and the 
relation, roles and resposibilities of information 
system for both internal and external 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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management and effects on information to 
manage praticals and design and develope 
information system precisely, such as 
management, services, teaching and learning, 
and student activities 

4112492   โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์ 
                                                    3(1-4-4) 
               Computer Teaching Project    
               การน าความรู้ที่ได้ศึกษา มาสร้างโครงงาน
ด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้น การจัดท า 
ได้แก่ โครงงานการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หรือโครงการ
การจัดตั้งสถาบันทางเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โครงงาน
การจัดท าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ โครงงานพัฒนาสื่อการ
เรี ย น ก ารสอน ทั้ งบ น ระบ บ เค รื อ ข่ าย แ ละ ระบ บ
คอมพิวเตอร์อิสระ โดยโครงงานท้ังหมดจะต้องด าเนินการ
จัดสอน จัดฝึกอบรมจริงหรือจัดเก็บข้อมูลจริง 
 

4111428  โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
                                                    3(1-4-4)          
               Computer Education Project   
                 การประมวลความรู้ที่ได้ศึกษา มาสร้าง
โครงงานด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ได้แก่ 
โครงงานการจัดท าหลักสูตรคอมพิวเตอร์  โครงงาน
พัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
โดยมีการทดลองใช้งานจริงและประเมินผล 
                 Codification knowledge learned to 
create a project on computer teaching, such as 
computer curriculum project, computer 
innovation projects for teaching and learning, 
with requirement to be used for trial and 
assessment 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

4112181   การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์                      
                                                    3(2-2-5) 
     Computerized Photography  
               Improvement 
     ความส าคัญ คุณค่าของการตกแต่งภาพท่ีมีต่อ
การศึกษาและโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิธีการน าภาพเข้าสู่
ระบบดิจิทัล ด้วยเครื่องมือประกอบต่างๆ โปรแกรมที่ใช้ใน
การตกแต่งภาพ ระบบการท างาน น าความรู้เรื่องทฤษฎีสี 
การจัดองค์ประกอบภาพมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพใหม่ 
การแก้ไขและตกแต่งภาพ การเตรียมภาพเพื่อใช้งานใน
ระบบงานพิมพ์แบบออฟเซตหรือระบบ ดิจิทัล  ในลักษณะ
อื่นๆ ต่อไป 
 
 

4111105  การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
                                                     3(2-2-5) 
              Image Retouching by Computer 
               ความส าคัญ คุณค่าของการตกแต่งภาพที่ม ี
ต่อการศึกษาและการ ประชาสัมพันธ์ วิธีการน าภาพเข้า
สู่ระบบดิจิทัลด้วยเครือ่งมือประกอบตา่งๆ โปรแกรมที่ใช้
ในการตกแต่งภาพ ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่ง
ภาพ การเตรียมภาพเพื่อใช้งานในระบบงานพิมพ์แบบ
ออฟเซตหรือระบบดิจิทัล ในลักษณะอื่นๆ ต่อไป 
               Importance, value of image 
retouching for education and advertisments, 
ways of taking the image to digital system via a 
number of tools, image retouching programs, 
color theory, and the image recomposition, 
editing and retouching photos, image 
preparation for off-set publishing system or 
other digital systems 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชาภาษา 
อังกฤษ 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่ม ี

4111211   ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน ์
                                                     3(2-2-5) 
               Online Learning Management  
                System  
                โป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ ช่ ว ย อ อ ก แ บ บ
ภ าพ เค ลื่ อ น ไห ว  ภ าษ า ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ส า ห รั บ
ภาพเคลื่อนไหว วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว กฎขั้น
พื้ นฐานของการเคลื่ อน ไหว  คี ย์ เฟ รม  การแปลง
โครงสร้างภาพ การเร่งการจ าลอง ข้อก าหนดการ
เคลื่อนที ่เทคนิคภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 
                Theoritical design for online 
learning management system, curriculum 
management, learning and evaluation, 
interactive learning, cooperative learning on 
network system, designing and creating lessons 
for online teaching with using programs, such 
as Moodle, Blackboard, Web CT and others 

วิชาใหม่ 

4112390   ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 
                                                    3(2-2-5) 
     Computer Animation 
       ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิกส์
ที่ เหมาะสมเพื่อสร้างโมเดลสามมิติ  ภาพเคลื่อนไหว 
โดยรวมถึงโมเดลขั้นต้น โดยใช้รูปหลายเหลี่ยมและรูปทรง
พื้นฐาน เช่น กล่อง ทรงกลม การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ
โปรแกรมส าเร็จรูปในการใส่ลายผิว การใส่แสง มุมกล้อง 
การท าภาพเคลื่อนไหว และการเลือกใช้โปรแกรมที่
เหมาะสมกับงานการออกแบบสามมิติ 
 

4111317  ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 
                                                     3(2-2-5) 
              Computer Animation 
               ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ช่วยออกแบบภาพ 
เคลื่อนไหว ภาษาส าหรับภาพเคลื่อนไหว วิธีการควบคุม
การเคลื่อนไหว กฎขั้นพื้นฐานของการเคลื่อนไหว ระบบ
กรอบหลัก การแปลงโครงสร้างภาพ การเร่งการจ าลอง 
ข้ อก าหนดการเคลื่ อนที่  เทคนิ คและขั้ นตอนวิธี 
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์จรนพลศาสตร์และ
พลศาสร์ 
                 Computer assisted animation, 
computer language for animation, basic rules 
of animation, key-frame system, morphing, 
simulation accerlerations, motion specification, 
computer animation techniques and 
algorithms, kineticsand dynamics 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

4112389   การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
               การศึกษา                         3(2-2-5) 
     Design and Development of  
               Education Software 
               การน าความรู้ที่ ได้จาก ระบบการจัดการ
สารสนเทศเพื่ อการศึกษา การวิ เคราะห์ ระบบ  มา
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการศึกษา ด้วยภาษา
หรือโปรแกรมส าเร็จรูป การน าไปใช้งาน รวมทั้งการ
ประเมินผล 

4111319   การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
               การศึกษา                          3(2-2-5) 
                Design and Development of  
                Educational Software 
                 กรอบแนวคิดของระบบการออกแบบการ 
เรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทาง 
การศึกษาด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูป  
การน าไปใช้งาน รวมทั้งการประเมินผล  
                 Instructional design framework,  

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
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 de sign  and  d eve lop m en t o f educational 

software u s in g  c o m p u te r la n ga u ge s  o r 
application p ro gram s, its app lica tio n  and 
evaluation 

ภาษาอังกฤษ 

4112400   การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  
                                                    3(2-2-5) 
     Electronic learning 
                ความรู้พื้ น ฐาน เกี่ ยวกับอี เลิ ร์นนิ่ ง  เช่น 
ประวัติของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ความหมายและ
ประโยชน์ของอีเลิร์นนิ่ง รากฐานของอีเลิร์นนิ่ง การจัดการ
ความรู้ ระบบบริหารจัดการรายวิชา การออกแบบการ
สอนส าหรับอี เลิร์นนิ่ ง  การออกแบบเว็บ  การเลือก
เครื่องมือ 
 
 

4111427   การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
                                                       3(2-2-5) 
                Electronic learning 
                 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ทฤษฎี การ เรี ยน รู้  นวั ตกรรมการเรี ยนรู้ ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่ออิ
เล็กทรอนิสก์เพือ่การเรียนรู้ 
                  Fundamental knowledge of e-
learning, learning theory, learning innovaton via 
electronic media, using application software for 
e-learning development 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

4111430  ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา   3(2-2-5)    Artificial Intelligence in Education           
               ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์ การ
แทนความรู้ โครงสร้างความจ า การหาเหตุผล การหา
เหตุผลแบบน่าจะเป็น และเทคนิคการค้นหา เกมส์ การ
วางแผน การเรียนรู้ การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ 
ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผู้เช่ียวชาญ กรณีศึกษา
และการประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา 
                Introduction to artificial 
intelligence, its scope, history and techniques, 
knowledge representation, memory structures, 
reasoning mechanisms, probabilistic reasoning 
and searching techiques, games, planning, 
machine learnin, natural language processing, 
computer vision, expert systems and case 
studies and implementation in education 

วิชาใหม่ 

4112284   การออกแบบกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์                         
                                                    3(2-2-5) 
    Graphic Design by Computer 
               ศึกษาทฤษฏีและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ในเรื่องจุด เส้นตรงและการตัดรูปในกรอบ การ
แปลงภาพแบบสองมิติและสามมิติ กราฟิกส์ในระบบโฮโม
จีเนียส ทฤษฎีการลงสี แสง และการแรเงา การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว พื้นฐานการแสดงภาพกราฟิกส์แบบ
เวกเตอร์ (Vector) และแรสเตอร์ (Raster) และหัวข้อ
ต่างๆ ทางกราฟิกส ์
 

4111431  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
                                                     3(2-2-5) 
               Computer Graphic Design 
                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพ 2 มิติ เทคนิคการย่อ
หรือขยาย การหมุน  การตัดภาพ การจัดรูปแบบ
ตัวอักษร ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพและตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป  
                 Basic knowledge for creating 
computer imaging, techniques to visualize 2D, 
compression and expansion techniques, 
rotation, crop, character formatting, practice in 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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image creation by application software 

4112182  เครือข่ายสังคมออนไลน ์         3(2-2-5) 
   Social Network  
              ศึกษาความหมายและประเภทของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ การแบ่ง
หมวดหมู่ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์  การสร้างและ
วิธีการใช้งาน การใช้เครื่องมือและทคนิคในแง่มุมต่างๆ 
การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นในสังคม
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

4111103   เครือข่ายสังคมออนไลน์         3(2-2-5) 
               Social Network  
                ความหมายและประเภทของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ การแบ่ง
หมวดหมู่ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การสร้างและ
วิธีการใช้งาน การใช้เครื่องมือและเทคนิคในแง่มุมต่างๆ 
การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นในสังคม
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และการประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
                Description and types of social 
network, revolution of social network, 
categorization, usefulness of social network, 
creating and ways of use, including the using 
tools and techniques in different perspectives, 
communication and knowledge exchanges with 
other users, communication via computer 
network based ethical and moral concerns, 
and the application of social network for 
teaching in the classroom 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

 

4112496   โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา  
                                                    3(2-2-5) 
    Application Programs for  
               Education 
     ศึกษาการน าโปรแกรมประยุกต์มาใช้ใน
ระบบงานการศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบของระบบ 
ปัจจัยน าเข้าระบบ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินงานด้านการศึกษา ผลลัพธ์ทางการศึกษา 
เพื่ออ านวนความสะดวกต่างๆ 
 

4111213  โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 
                                                    3(2-2-5) 
               Application Programs for  
               Education 
                การน า โป รแกรมประยุ กต์ ม า ใช้ เพื่ อ
การศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบของระบบ ปัจจัย
น าเข้าระบบ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินงานด้านการศึกษา ผลลัพธ์ทางการศึกษา เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
                 Application programs used in 
education by focusing on system components, 
input systems, personels, budgets, materials, 
durable articles, educational work run, and 
educational results for more convenience 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

4112499   เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต          2(1-2-3) 
     Internet Technology    
                 ความเป็นมา และแนวคิดของการสื่อสารใน
ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตกับสังคมฐานความรู้ 
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าสู่ระบบ การใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ของระบบอินเทอร์เน็ต การสร้างและการน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต 

4111214    เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต        2(1-2-3) 
                Internet Technology 
                 ความเป็นมาและแนวคิดของการสื่อสาร
ในระบบอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บอินเทอร์เน็ตกับสังคม
ฐานความรู้ มาตรฐานโปรโตคอล การใช้เครื่องมือใน
ระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเว็บไซต์และการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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                  Background and idea concepts of  

commuicating through Internet technology with 
knowledge-based society, studying electronics, 
accessing the system, using all the tools of 
Internet system, creating and inputing the data 
to internet system 

4112495   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย                  
                                                    3(2-2-5) 
    Application Program for Statistics  
              and Research 
   ก า รค า น วณ แ ล ะ ก า ร เขี ย น โป รแ ก ร ม
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการค านวณค่าร้อยละ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัด
ความสัมพันธ์ การวัดความเช่ือมั่นของเครื่องมือการวิจัย 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและสองทาง หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวิจัย 
 
 

4111321   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย 
               ทางการศึกษา        3(2-2-5) 
                Application Program for Statistics  
               and Eucational Research 
                 การค านวณ และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการค านวณค่า ร้อยละ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัด
ความสัมพันธ์ การวัดความเช่ือมั่นของเครื่องมือการวิจัย 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและสองทาง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางการศึกษา                     
                Calculating and computer 
programming to examine percentage, measures 
of central tendency, measures of despersion, 
measures of relationship, measures of reliability 
for research tools, comparison of means, 
analysis of one-way and two-way ANOVA, using 
application program for educational researches 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

ไม่ม ี

4111429   ระบบส านักงานอัตโนมัติทางการศึกษา 
                                                     3(2-2-5) 
                Office Automation in Education 
                ระบบส านักงานกับการจัดการองค์กรทาง 
การศึกษา  การใช้นวัตกรรมในการประมวลผลข้อมลู
การประมวลผลค าและภาพ  การสื่อสารในส านักงาน  
การเก็บรวบรวมข้อมลูและการน ามาใช้การออกแบบ
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาองค์กรการ 
ศึกษาในรูปแบบใหม ่ การประยุกต์การประมวลผลค า  
ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่ออ านวจ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบรหิารงานทาง
การศึกษา 
                 Office system and management of 
educational organisations, the use of 
innovation for data processing, word and image 
processing, communication within 
organisations, application to word processing, 
and databased and data analysis for the 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
teaching benefits and educational managment 

4112493   สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์                 
                                                    2(1-2-3)
    Seminar in Computer  
    ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการสัมมนา วิธีการ
จั ด สั ม ม น า  แล ะฝึ กป ฏิ บั ติ ก า ร  เพื่ อ แล ก เป ลี่ ย น
ความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่า
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกสาร 
วารสาร งานวิจัยหรือการปฏิบัติงานจริง 
 

4111432   สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  2(1-2-3) 
               Seminar in Computer Education 
                ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการสัมมนา วิธี 
การจัดสัมมนา และฝึกปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มี
คุณค่าทางคอมพิวเตอร์ศึกษา จากเอกสาร วารสาร 
งานวิจัยหรือการปฏิบัติงานจริง 
                 ความรู้เกี่ยวกับหลักการสัมมนา วิธีการจัด
สั ม ม น า  แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร  เพื่ อ แ ล ก เป ลี่ ย น
ความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่  และผลงานที่มี
คุณค่าทางคอมพิวเตอร์ศึกษา จากเอกสาร วารสาร 
งานวิจัยหรือการปฏิบัติงานจริง 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

4112497   เทคโนโลยีไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน                         
                                                    3(2-2-5) 
    Mobile Technology and    
              Application 
   องค์ประกอบและแนวคิดเทคโนโลยีไร้สาย 
เทคโนโลยีไร้สายกับการพัฒนา การออกแบบและบริหาร
เทคโนโลยีไร้สาย การพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ไร้สาย และการน าเทคโนโลยีไร้สายไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวัน 

 

 4111495   เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 
                และการประยุกต์ใช้งาน                 
                                                     3(2-2-5) 
      Wireless Communication    
                 Technology and Application  

        หลักการพื้นฐานการสื่อสารไร้สาย ระบบ
การสื่อสารไร้สาย ความปลอดภัยการสื่อสารแบบไร้สาย 
การส่ งสัญ ญาณ ของคลื่นวิทยุ  เทคนิคการเข้ าถึ ง
ช่องสัญญาณในระบบไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริง
และทักษะการแก้ปัญหา 
                  Principle of wireless 
communication, wireless communication 
system, security of wireless communication, 
transmission of radio waves, channel access,  
practical skills and problem solving skills 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 4111496   การประมวลผลคลาวด์และ   
                การประยุกต์ใช้งาน                 
                                                     3(2-2-5) 
      Cloud Computing and   
                 Application  

        หลักการพื้นฐานของการประมวลผล
คลาวด์ การประยุกต์และบริการบนคลาวด์ โครงสร้าง
พื้นฐานของคลาวด์ การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วย
เก็บข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการบริหาร

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
จัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ทั้ งในมุมของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานคลาวด์ 
                  Fundamental of cloud computing, 
applications and services, structures of cloud, 
computing, data storage, design and 
maintenance, user and provider points of view, 
security, implementation of software on cloud 

4112211   การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
               ขั้นสูง                              3(2-2-5) 
               Advanced Computer   
               Programming 
              ศึกษาภาษาการโปรแกรมภาพรวม  การ
ประกาศและชนิดตัวแปร นิพจน์ พอยน์เตอร์ อาร์เรย์ 
ประโยคควบคุม ฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ เครื่อง-
เสมือนจริง การแปลภาษาพื้นฐาน กลไกเชิงนามธรรม 
 

4111207   การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้น 
               สูง                                 3(2-2-5) 
               Advanced Computer  
               Programming 
                หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์  และ 
ค าสั่ง I/O อาเรย์ 1D อาเรย์ 2D และอาเรย์ 3D เมธอด 
สตริง คอนสตรัคเตอร์ และพอยน์เตอร์ แนวคิดการ
จ าลองสิ่งต่างๆ ด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมาย
เชิงวัตถุ และแนะน าวิธีการเขียนโปรแกรม หลักการ
ส าคัญ และโครงสร้างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง  เช่น 
C++, Java  เป็นต้น 
                 Programing principles, syntax and 
I/Q command, array 1D, array 2D and array 3D, 
method, string, constructor and pointer. Model 
concepts using object-oriented programming, 
its explaination, and suggestions to computer 
language programming, principles, and 
structures of programming using advanced 
computer language, such as C++ and Java 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 4111212   การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ                 
                                                     3(2-2-5) 
      Object Oriented Programming  
                  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเชิง
วัตถุ  คลาส ออปเจก และองค์ประกอบต่างๆ ของ 
ออปเจก วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การน า
คลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การใช้ 
เอพีไอ การเช่ือมต่อฐานข้อมูล การจัดการความผิดปกติ
โดยเอ็กเซ็ปช่ัน ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมเครื่องมือช่วย
พัฒนาเพื่อทดลองเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาที่
ก าหนด  
                  Introduction to concepts of 
object-oriented programming; class, object, 
other components, object life cycle, 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
inheritance, class implementation, events, AIP, 
database connection and exception handling. 
In practice, uses an editor to develop adaptive 
programs with a required programming 
language 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 4111394   การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา                 
                                                     3(2-2-5) 
      Educational Data Mining  
                  หลักการพื้นฐานการท าเหมืองข้อมูล  
การใช้เครื่องมือเรียนรู้  และสถิติส าหรับการท าเหมือง
ข้อมูล การแสดงความรู้จากการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอน
วิธีต่าง ๆ ที่ใช้ ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การตรวจ 
สอบการเรียนรู้จากข้อมูล  การตัดสินใจแบบต้นไม้  
การแยกข้อมูล  ด้ วยการจัดกลุ่มข้อมูล  การเลือก 
แอตทริบิ วต์ ของข้ อมู ล  การท าเหมื องข้ อมู ลบน 
อินเทอรเน็ต การประยุกต์การท าเหมืองข้อมูลทาง
การศึกษา 
                  Fundamental of data mining, tools 
for learning and statistics for data mining, 
knowledge representation from data mining, 
algorithms for data mining, learning evaluation 
with training data, decision trees, patterns 
classification, clustering, attribute selection, 
web data mining, application of data mining in 
educationlanguage 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

4111208   การผลิตวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา 
                                                     3(2-2-5) 
                Video Production for Education 
                  แนวคิด หลักการพื้นฐานของสื่อวีดิทัศน์ท่ี 
มีต่อการศึกษา ความรู้พื้นฐานในการเขียนบท การตัดต่อ 
วีดิโอในระบบดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการ 
ตัดต่อเพื่อน าเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์สารคดีทาง 
การศึกษา  
                  Introduction to concepts of video  
for education, basic knowledge of script, Editing  
video and sounds digitally through the use of  
video editing software in order to introduce an  
innovation of educational documentaries 

วิชาใหม่ 

4112431  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย              3(2-2-5) 
    Multimedia Technology 

    แนวคิ ด  ลั กษณ ะทั่ ว ไปของผลิ ตภั ณ ฑ์
มัลติมีเดีย หลักการออกแบบมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์

4111322  เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
                                                     3(2-2-5) 
               Multimedia Technology for  
               Education 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ระหว่างวิน โดว์กับ มั ลติ มี เดี ยการบันทึ ก เสี ยง การ
ประมวลผลภาพ การท าภาพเคลื่อนไหว การน าอุปกรณ์
และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา
ระบบงานมัลติมีเดีย การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการ
น าเสนองานในรูปแบบมัลติมีเดีย 

                แนวคิด  ลักษณะทั่ วไปของมัลติมี เดี ย 
หลักการออกแบบมัลติมีเดีย องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
และหลักการท างาน การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ และการน าเสนองานในรูปแบบ
มัลติมีเดีย 
                Concepts, generalisation of 
multimedia technology, design concepts of 
multimedia, components and principles, 
educational multimedia development by using 
application softwares, and presentation 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

4111323    โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเพ่ือ 
                การศกึษา                         3(2-2-5) 
                Mobile Technology and  
                Application for Education 
                 องค์ประกอบและแนวคิดของโมบาย 
เทคโนโลยี ประเภทของโมบายแอพพลิเคช่ัน การ
ออกแบบและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
และการประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา 
                 Components and idea concepts 
on mobile technology,  category of mobile 
applications, designing and development of 
mobile application for learning and 
implementation in education 

วิชาใหม่ 

4112401   การประยุกต์สถานการณ์จ าลองและเกม 
               การเรียนการสอน                3(2-2-5) 
     Instructional Simulations and  
               Games 
               ศึกษา หลักการทฤษฎีการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์  โดยเน้นประเภทการจ าลองและเกมส์ 
สังเคราะห์การจ าลองและเกมส์  วิเคราะห์การท างาน 
ขั้นตอนการท างาน ประยุกต์การจ าลองและเกมส์เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน 
 

4111324   การพัฒนาเกมส์ทางการศึกษา  3(2-2-5) 
    Development of Educational   
               Games 
                ศึกษา หลักการทฤษฎี การออกแบบ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นประเภทเกมส์ทาง
การศึกษา วิเคราะห์การท างาน ขั้นตอนการออกแบบ 
และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษา 
      Studying theoritical principles, 
designing computer assisted instruction 
focusing on types of games, analysing the 
operation, procedures, design stages, and 
applying games for teaching in education 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. เพิ่มเติมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

4112355  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
              คอมพิวเตอร์                  3(2-2-5) 
              Human-Computer Interaction 

    หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมนุษย์ 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษา

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
ความใช้งานได้  สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนว
ทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนว
ทางการประ เมิ นผล  การพัฒ นาวิ ธีติ ดต่ อผู้ ใ ช้ที่ มี
ประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้าน
อุปกรณ์และระบบท่ีมีส่วนสมัพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ 
ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้  การฝึกปฏิบัติ 
ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วนติดต่อผู้ ใช้ของ
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 
4112391   ระบบจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ 
               อิเล็กทรอนิกส ์                   3(2-2-5) 
     Learning Management System  
               for Electronic media 
    ศึกษา ทฤษฎีการออกแบบระบบการเรียน
การสอน การจัดการด้านหลักสูตร การติดตาม การ
ประเมินผลการเรียนการสอน ศึกษาการเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ และการเรียนรู้ร่วมกันบนระบบเครือข่าย ฝึก
ปฏิบัติออกแบบและสร้างบทเรียน หลักสูตรออนไลน์ โดย
ใช้โปรแกรม เช่น Moodle, Blackboard, Web CT และ
อื่นๆ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 

 

ปรับออก 

4112494   เว็บชว่ยสอน                      3(2-2-5)                                   
     Web Based Instruction 
               ศึกษาความหมาย คณุลักษณะ วิเคราะห์ข้อดี
และข้อจ ากัดของบทเรยีนผ่านเว็บมาตรฐานบทเรียนผ่าน
เว็บ ศึกษาเอกสารผลงานวิจัยท่ีเกีย่วกับการพัฒนา
บทเรียนผา่นเว็บ การวิเคราะห์เนือ้หา  ปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรยีนผ่านเว็บให้มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการประเมินเว็บ 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4112498   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ 
                                                    3(2-2-5) 
    Computer Teaching Behavior                      
               ศึกษา วิธีสอน การเขียนแผนการสอน การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ บริบท การก าหนดจัดแบ่งเนื้อหา 
การออกแบบกิจกรรม การประเมินผลการสอน การ
ส ารวจและสังเกตการสอนคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอก
สถาบัน สังเคราะห์วิจารณ์และน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้
เพื่อเตรียมการสอนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจ าลองและ
การบันทึกการสอน 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 
 
 
 

 

4111479  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 
                                                    3(2-2-5) 
              Computer Teaching in Elementary    
              Education  
               หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสาร

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2560) หมายเหตุ 
 
 

ไม่ม ี

ประกอบการเรียนการสอนระดั บประถมศึ กษา  
การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ การผลิตและการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน โครงการทางคอมพิวเตอร์  
การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้  และ 
การทดลองปฏิบัติการสอน  
                Curriculum, textbooks, teacher 
manuals and documentation for elementary 
students, curriculum analysis, teaching and 
learning activities, computer teaching 
techniques, production and use of instructional 
materials, computer project, measurement and 
evaluation, lesson plan and teaching 
demonstration 

 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี

4111480  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 
                               3(2-2-5) 
               Computer Teaching in Secondary     
               Education  
                หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสาร
ป ระก อบ การ เรี ย น การสอน ระดั บ มั ธยมศึ กษ า  
การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ การผลิตและการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน โครงการทางคอมพิวเตอร์  
การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้  และ 
การทดลองปฏิบัติการสอน  
            Curriculum, textbooks, teacher 
manuals and documentation for secondary 
students, curriculum analysis, teaching and 
learning activities, computer teaching 
techniques, production and use of instructional 
materials, computer project, measurement and 
evaluation, lesson plan and teaching 
demonstration 

วิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 313 /2559   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์กึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



150 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 09 /2559   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์กึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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170 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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176 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฌ 

มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลติ  
และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนญุาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 

ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

1. รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 รายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 
      กลุ่มวิชาเอก  79 หน่วยกิต มุ่ งเน้น ไปทาง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มากกว่าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทั้ง 3 ข้อ  
       จึ งควรพิจารณ าว่ านั กศึกษาที่ ศึ กษาจบ
หลักสูตรนี้  จะสามารถประกอบอาชีพได้ตามที่
คาดหวังหรือไม่ เนื่องจากออกไปในทางวิทยาศาสตร
บัณฑิตมากกว่าครุศาสตรบัณฑิต 

 
      จั ด ห ม วด ห มู่ ร า ย วิ ช า ให ม่
ครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน
การบูรณาการความรู้ ในวิชาเอก 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี  ส าช าค รุ ศ าสต ร์ แ ล ะส าข า
ศึ ก ษ าศ าส ต ร์  ห ลั ก สู ต ร  5  ปี 
(คอมพิวเตอร์) ได้ดังนี้ 
-  กลุ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   
   คอมพิวเตอร์ 
-  กลุ่มการออกแบบระบบงาน 
   คอมพิวเตอร์การศึกษาและการ 
   เขียนโปรแกรม 
-  กลุ่มการออกแบบและพัฒนาสื่อ 
   อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 

2 รายวิชา การออกแบบกราฟิกและ 
ตัดต่อวีดิโอ 
        ควรแยกเป็นวิชาเดี่ยวๆ 2 รายวิชา คือ  

1) การออกแบบกราฟิก  
2) การตัดต่อวีดิทัศน์ทางการศึกษา 

 
 
เดิม 
  1)  รายวิชาการออกแบบกราฟิก    
       และตัดต่อวิดีโอ 
ปรับแก้ 
   1)  การออกแบบกราฟิกด้วย 
       คอมพิวเตอร์ 
   2)  การผลิตวีดิทัศน์เพื่อ 
        การศึกษา 

3 รายวิชา การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
        เมื่ อ นั ก ศึ ก ษ าจ บ อ อ ก ไป เป็ น ค รู ส อ น
คอมพิ ว เตอร์ ใน โรงเรียน  จะต้ องซ่ อม เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ได้ แต่การเรียนแค่วิชาเดียวยังไม่น่าจะ
ท าได้หรือซ่อมได้จริง จึงอาจจัดให้มีวิชาต่อเนื่อง
เพ่ิมเติมอีกหนึ่งรายวิชา 

 
 
        หลักสูตรจัดให้มีการอบรม
เพ่ิมเติมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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2. ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จ

การศึกษา 
     แก้ไขค าผิดและเพ่ิมเติมข้อความให้สมบูรณ์ 

1) ครูคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา 
2) บุคลากรทางการศึกษา 
3) บุคลากรฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ 
4) ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ 

 
 
เดิม 
     1)  ครูคอมพิวเตอร์ใน   
          สถาบันการศึกษา 
     2)  บุคลากรทางการศึกษา   
     3)  บุคลากรฝึกอบรมทางด้าน 
          คอมพิวเตอร์ 
     4)  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ 
          เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ปรับแก้ 
     1)  ครูคอมพิวเตอร์ 
     2)  บุคลากรทางการศึกษา 
     3)  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางด้าน 
         คอมพิวเตอร์ 
     4)  การประกอบอาชีพอิสระที่  
          เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

2 รายวิชา สถานการณ์จ าลองและเกมทางการศึกษา 
      ควรแยกเป็นสองรายวิชา ได้แก่ 

1) สถานการณ์จ าลองทางการศึกษา 
2) เกมส์ทางการศึกษา 

 
เดิม 
      รายวชิาสถานการณ์จ าลองและ
เกมทางการศึกษา 
ปรับแก้ 
      รายวชิาการพัฒนาเกมส์ทาง
การศึกษา 

3 กลุ่มวิชาเอก 
     ควรจัดเรียงรายวิชาเอกให้สอดคล้องตามกลุ่ม
วิชาจาก มคอ.1 ได้แก่ 

1) รายวิชาประเภทความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
           คอมพิวเตอร์ 

2) รายวิชาประเภทการออกแบบระบบงาน 
           คอมพิวเตอร์ศึกษาและการเขียนโปรแกรม 

3) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
          เพ่ือการศึกษา 

 
      ได้ปรับแก้การจัดเรียงราย
วิชาเอกให้สอดคล้องตามกลุ่มวิชา
จาก มคอ.1 ได้แก่ 

1)   รายวิชาประเภทความรู้    
          เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
          คอมพิวเตอร์ 

2)  รายวิชาประเภท 
การออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร์ศึกษาและ 
การเขียนโปรแกรม 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
3)  การออกแบบและพัฒนาสื่อ 

          อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ 
          การศึกษา 

4 การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่
กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
      ควรพิจารณาลดจุดด าในแต่ละรายวิชาลง โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการประเมินผลตาม
เกณฑ์ สกอ. และในบางข้ออาจจะไม่จ าเป็นต้องเติม
ทั้งจุดด าและจุดขาว 

      ปรับลดจุดด าในแต่ละรายวิชา
ให้เหมาะสมตามมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชา 

 
3. รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระยะ 5 ปี  
        ทบทวนจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ปี พ.ศ. 2563 

 
 
      ปรับแก้จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 
จากจ านวน 36 คน เป็น ยังไม่มี
บัณฑิตจบในปี พ.ศ. 2563 

2 รายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 
        ควรปรับแก้ชื่อวิชาที่ไม่จ าเป็นจะต้องลงว่า
เฉพาะทางการศึกษา เช่น รายวิชาระบบฐานข้อมูล
ทางการศึกษา รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเพ่ือการศึกษา รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

 
       คงรายชื่อวิชาตามเดิม ไม่มี
การปรับแก้ในหัวข้อนี้ เพ่ือให้เป็นอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรและรายวิชาไม่
ซ้ าซ้ อนกั บห ลั กสู ต รวิ ท ย าก าร
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

3 รายวิชาคุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
        ควรปรับหน่วยกิตโดยไม่ต้องมีฝึกปฏิบัติ 
จาก 3(2-2-5) เป็น 3(3-0-6) 

 
เนื่องจากในรายวิชามีการฝึกปฏิบัติ
จ า ก ส ถ าณ ก า รณ์ ส ม มุ ติ  แ ล ะ
การศึกษาจากกรณีตัวอย่างจึงยังคง
หน่วยกิตไว้ที่ 3(2-2-5) 

4 การแก้ไขค าผิดและการปรับแก้ข้อความต่างๆ 
        แก้ไขข้อความหน้า 7 ควรตัดหมายเหตุ หน้า 
11 และหน้า 12  
 

 
      ได้ปรับแก้ไขข้อความหน้า 7 
ควรตัดหมายเหตุ หน้า 11 และหน้า 
12 ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที ่24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที ่24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หน้า 3 

ตรวจสอบตัวย่อคุณวุฒิ “ค.อ.ม.” 
ตรวจสอบแล้วใช้ค าว่า “ค.อ.ม.” จึงไม่ได้
ปรับปรุงแก้ไข  

2 หน้า 8 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ควรเขียน
ขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3 หน้า 34   
ปรับแก้จ านวนหน่วยกิต ของหมวดวิชาเฉพาะ
ด้านให้ถูกต้อง 

ปรับแก้จ านวนหน่วยกิต ของหมวดวิชาเฉพาะ
ด้านจาก ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต เป็น ไม่
น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

4 หน้า 55 
ค าอธิบายรายวิชา 4111429 ระบบส านักงาน
อัต โน มั ติ ท างก ารศึ ก ษ า ซ้ ากั บ ราย วิ ช า 
4111321 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
ทางการศึกษา 

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา 4111429 ระบบ
ส านักงานอัตโนมัติทางการศึกษา ใหม่ให้
ถูกต้องและไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 4111321 
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการ
ศึกษา 

5 หน้า 59   
เปลี่ยนจากค าว่า “เลือกจากวิชาเอก หรือ
วิชาการสอนวิชาเอก” เป็น “เลือกจากวิชา
เลือกของวิชาเอก” แทน 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6 หน้า 60 
เพ่ิมตารางในหัวข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เพ่ิมเติมตารางในหัวข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

7 หน้า 203-216 
ภาพผนวก ฑ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้เพ่ิม proceeding จากรายงาน 
การประชุมวิชาการที่ได้รับการตอบรับแล้ว 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

8 หน้า 209 
แก้ค าว่า “ราชภัฏยะลา” เป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา” 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที ่15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที ่15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หน้า 10 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ต้องไม่เกิน 
165 หน่วยกิต 

 
ปรับแก้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จาก ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อย
กว่า 164 หน่วยกิต โดยปรับแก้การเลือกจาก
วิชาเลือกของวิชาเอก จากเดิม ไม่น้อยกว่า 5 
หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
(ปรับแก้สอดคล้องตรงกันตลอดทั้งเล่ม
หลักสูตร) 

2 หน้า 15 
ตรวจสอบชื่อวิชา 4111315 โครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน) 

 
เดิม: 
4111315  โครงสร้างและสถาปัตยกรรม   
คอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and 
Organization) 
แก้ไข: 
4111315  โครงสร้างและสถาปัตยกรรม   
คอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and 
Structure) 

3 หน้า 37 
ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 1105202 จิตวิทยา
ส าหรับครู  

 
ไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเนื่องจากวิชา
ดังกล่าวเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู ทั้งนี้ได้
ชี้แจงข้อเสนอแนะให้ทางคณะครุศาสตร์ได้
ทราบและพิจารณา 

4 หน้า 46-59   
ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาเอก 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาเอก 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที ่27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที ่27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หน้า 48 

ให้ตัดค าว่า “ได้” ในค าอธิบายรายวิชา 
4111102 ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม 

 
ตัดค าว่า “ได้” ในค าอธิบายรายวิชา 

2 หน้า 52 
ให้แก้ไขค าผิด “learnin” เป็นค าว่า 
“learning” ในรายวิชา 4111427 การเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
แก้ไขค าผิด “learnin” เป็นค าว่า “learning” 

3 หน้า 204-216  
ภาคผนวก ฑ ประวัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้ตัดค าว่า “(ผู้ร่วมวิจัย)” ในหัวข้องานวิจัย 

 
ตัดค าว่า “(ผู้ร่วมวิจัย)” 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ชื่อ – สกุล  นางสาวมูนีเร๊าะ ผดุง                   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลย ี 2558 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. โสตทัศนศึกษา 2546 
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2543 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

แพรวศรี เดิมราช, มูนีเร๊าะ ผดุง, เอกภักดิ์ มีชัย, จันทนา มีชัยชนะ และ Anuar Mohd Yusof. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตัน. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

มูนีเร๊าะ ผดุง, ธวัชชัย ปราณข า และสารีนา อุมา. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
หนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ
ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

มูนีเร๊าะ ผดุง และเสาวนีย์ ดือราแม. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่ใช้ภาษา
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มลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

มูนีเร๊าะ ผดุง, แพรวศรี เดิมราช และนันทนา รัตนชัย. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง  
การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณ ีแพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ  
อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

มูนีเร๊าะ ผดุง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
  6.2  บทความ  
    ไม่มี 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือทั่วไป 
ไม่มี 
 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
ธวัชชัย ปราณข า, สารีนา อุมา และมูนีเร๊าะ ผดุง. (2559). หนังสือเสริมบทเรียนด้วย

เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับนักเรียนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่6. 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 85-94). นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน.์ 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). 
การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที ่19 -20 ธันวาคม 
2559 (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

Dermrach, P., Phadung, M., Meechaichana, Ch., Meechai, E., and Yusuf, A. 
(2016). The Study of the Readiness for Entering the ASEAN Community 
of Undergraduate Students. In The Asian Conference on Asian 
Studies 2016 2-5 June 2016 (pp. 131-136). Kobe, Japan :  
The International Academic Forum. 
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Phadung, M. (2016). Design and Development of Mobile App for Language 
Learning. in The AsianConference on Asian Studies 2016 2-5 June 
2016 (pp. 159-163). Kobe, Japan : The International Academic Forum. 

Phadung, M. (2015). Interactive E-Book Design and Development to Support 
Literacy Learning for Language Minority Students. World Congress on 
Sustainable Technologies (WCST-2015) 14-16 December 2015  
(pp. 95-97). London, United Kingdom : IEEE. 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 8 ปี  
 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   2 (1-2-3) นก. 
 4112353 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน  3 (2-2-5) นก. 
 4112355 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) นก. 
 4112431 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย     3 (2-2-5) นก. 
 4112389 การออกแบบและพัฒนาชอฟต์แวร์การศึกษา  3 (2-2-5) นก. 
 4112390 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) นก. 
 4112492 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์   3 (1-4-4) นก. 
 1100506 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6 (540) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท 2 ปี  
 1202121 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิต  3 (2-2-5) นก. 

 1203101 นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  2 (1-2-3) นก. 
       เพ่ือการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

ไม่มี 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ............................... ............... เจา้ของประวัติ 
                                                                         (นางสาวมูนีเร๊าะ ผดุง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2.  ช่ือ – สกุล   นายศิริชัย นามบุรี                 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์     
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2553 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2543 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2537 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.บ. บริหารธุรกิจ 2530 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
   นิมารูนี หะยีวาเงาะ,  ศิริชัย นามบุรี และไกรพนธ์ เติมวิทย์ขจร. (2559). รายงานการวิจัย  
     เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
     คุณวุฒ.ิ ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณ ีแพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ  
อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 ศิริชัย  นามบุรี, จันทนา มีชัยชนะ, ฟูไดละห์  ดือมอง และอิมรอน  แวมง. (2557).  
  รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคม 
  ออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
 

 6.2   บทความ  
  ศิริชัย นามบุรี. (2556). ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์: วารสารมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏยะลา. เพชรบูรณ์สาร. 15(1) : 125-139. 
   

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
6.3.1 หนังสือทั่วไป 

ศิริชัย นามบุรี. (2556). การบริหารจัดการเว็บไซต์. ยะลา : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา. 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). 

การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที ่19 -20 ธันวาคม 
2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี   18   ปี  

4112286 การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
 4112211 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง   3 (2-2-5) นก. 
 4112330 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3 (2-2-5) นก. 
 4112353 การพัฒนาสือ่อิเลก็ทรอนิกสเ์พ่ือการเรยีนการสอน   3 (2-2-5) นก. 
 4112494 เว็บช่วยสอน  3 (2-2-5) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท  3  ปี  
 1202323 ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับบัณฑิตศึกษา  2 (2-0-5) นก. 
 1202121 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิต  3 (2-2-5) นก. 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

ไม่มี 
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                                                         (ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                   (อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ชื่อ – สกุล  นางพรรณี  แพงทิพย์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2547 
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2536 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาด้วยวิธีการจัดการ 
     เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต.้ ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ก าลังด าเนินการ) 
  มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณ ีแพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ 
     อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาผ่าน 
     เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักเรียนในสาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร. ยะลา :  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา  
     ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง, และฟูไดละห์ ดือมอง.  
    (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือข่าย 
    อินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา :  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
  6.2  บทความ  

ไม่มี 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
6.3.1 หนังสือทั่วไป 

ไม่มี 
 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 
(2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที ่11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1515-1523). 
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). 
การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที ่19 -20 ธันวาคม 
2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 22 ปี  

4122202 โครงสร้างข้อมูล     3 (2-2-5) นก. 
 4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน     3 (2-2-5) นก. 
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 4112496 โปรแกรมประยุกต์ด้านการศึกษา    3 (2-2-5) นก.
 4112495 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย   3 (2-2-5) นก.
 4112498 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) นก.
 4112493 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์    2 (1-2-3) นก. 
 4112285 คุณธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท 3 ปี 

 4212101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
        
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 ไม่มี 
 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                         (นางพรรณี  แพงทิพย์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ชื่อ – สกุล  นายปรีชา  พังสุบรรณ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2549 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  ปรีชา พังสุบรรณ, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุขบูรียะส์ กาจิ, มูฮามะ มะสง, ฟาติน สะนิ และรอปีมิง  
    แมะเราะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ยะลา. 
  มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณ ีแพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ 
     อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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 6.2  บทความ  
   ปรีชา พังสุบรรณ. (2558). แนวคิดการประเมินเชิงดุลยภาพกรีนไอที.  
     การอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 5(9) : 6-18. 
 
 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
6.3.1 หนังสือทั่วไป 

ไม่มี 
 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). 
การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที ่19 -20 ธันวาคม 
2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 18 ปี  

4112319 การสื่อสารข้อมูล     3 (2-2-5) นก. 
4112322 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) นก.  
4112387 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   3 (2-2-5) นก.  

             7.1.2  ระดับปริญญาโท 
 ไม่มี 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                         (นายปรีชา พังสุบรรณ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ชื่อ – สกุล  นายอิมรอน  แวมง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. ฟิสิกส์ 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาด้วยวิธีการจัดการ 
     เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต.้ ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ก าลังด าเนินการ) 
  มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณ ีแพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ 
     อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาผ่าน 
     เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักเรียนในสาม 
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     จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร. ยะลา :  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา  
     ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง, และฟูไดละห์ ดือมอง.  
    (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือข่าย 
    อินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา :  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 ศิริชัย  นามบุรี, จันทนา มีชัยชนะ, ฟูไดละห์  ดือมอง และอิมรอน  แวมง. (2557).  
  รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคม 
  ออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
   

  6.2  บทความ  
ไม่มี 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือทั่วไป 
ไม่มี 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 

(2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที ่11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1515-1523). 
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). 
การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที ่19 -20 ธันวาคม 
2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ปี  

4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา    3 (2-2-5) นก 
 4112180 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   3 (2-2-5) นก. 
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 4112179 ข้ันตอนวธิแีละโครงสร้างข้อมูล    3 (2-2-5) นก. 
 4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา    3 (2-2-5) นก. 

4123201 ระบบจัดการฐานข้อมูล     3 (2-2-5) นก. 
 4112106 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม    3 (2-2-5) นก. 
 4112331 การบริหารและจัดการเว็บไซต์    3 (2-2-5) นก. 
 4112330 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3 (2-2-5) นก. 
 4112432 ออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ    3 (2-2-5) นก. 
 4112181 ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 (2-2-5) นก. 
 4112182 เครือข่ายสังคมออนไลน์     3 (2-2-5) นก. 
 4112499 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต     2 (1-2-3) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท  

 ไม่มี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 
 
 
 

 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                         (นายอิมรอน แวมง) 
 
 

 


