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คำนำ 
  
 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
เพ่ิมจำนวนหน่วยกิตจากเดิมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต และได้
ปรับปรุงหลักสูตร (5 ปี) อีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562  
มีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ความต้องการของ
ท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ให้กลับไปเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139  
หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก  
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรคือ 
ผลิตครูคอมพิวเตอร์เพ่ือสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นการสอนโรงเรียนในท้องถิ่น 
บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่หลากหลายและการทำวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
กลั่นกรองหลักสูตร ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรเล่มนี้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร
จนแล้วเสร็จพร้อมที่จะนำไปเปิดสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จะสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครู
และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา 
ในศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
(นางสาวมูนีเร๊าะ  ผดุง) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
กุมภาพันธ์ 2562 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
คำนำ   ก 
สารบัญ   ข 
สารบัญ (ต่อ)   ค 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 46 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 68 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 69 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 70 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 82 
   

ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 84 
ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 

146 

ภาคผนวก ค คำสั่ง ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที ่022/2561   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

151 

ภาคผนวก ง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
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156 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน 
การสอน 

159 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา 164 
ภาคผนวก ช ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 
170 

ภาคผนวก ซ มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  
และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 
ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

191 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (4 ป)ี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร ์      
      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25481571102663 

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

ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 เป็นหลักสตูรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  

    เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
     ในคราวประชุมครั้งที ่2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครัง้ที ่3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 
6.7 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจำหลักสูตร  
      ในคราวประชุมครั้งที ่4/2563 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   
 8.1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในทุกสังกัด 

8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
8.5 ผู้ประกอบการส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นางสาวณฤดี เนตรโสภา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2559 
2546 
2536 

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุี  
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
 

2543 
 

2537 
2530 

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

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2561 
2547 

 
2536 

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
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. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือ
เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้ เกิดการไหลเวียน
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล้ำทางสังคม (2) ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market 
and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทาง
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เศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง  
การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้ เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
(4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุนการ
ประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้าน
กฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษา
และการพฒันาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่
จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและ
ภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จาก
ตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบ
เชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและ
ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทำให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดำรงตนอยู่ในสังคม 
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น 
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
รับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง และ
มาตรฐานวิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึง
เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ
และ / หรือการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
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และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง นั่นก็คือผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลผู้มี
ความรู้ในเนื้อหา สาขาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ / หรือการแก้ปัญหา 
ในการจัดการศึกษาในสภาพของสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 ซ่ึงในมาตรา 7 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวั ตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) วิชาชีพครู จัดการเรียนการสอนโดย
คณะครุศาสตร์ และ 2) วิชาเอก จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสตูร  

ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนา

ท้องถิ่น 
ความสำคัญของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

สามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อการศึกษาด้วย
คอมพิวเตอร์และนำคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานต่าง ๆ ในหน่วยงานทางการศึกษาได้ ตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยนำความรู้ความสามารถดังกล่าวไปพัฒนาการศึกษา
ของท้องถิ่น  
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้  
1.2.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการสอนและปฏิบัติงานการสอน

ด้านคอมพิวเตอร์  
1.2.2 เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา  
1.2.3 เป็นผู้นำทางวิชาการและผู้ชี้นำสังคมในการผลิตและการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ

การศึกษา  
1.2.4 เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้

ใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา กำหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาให้

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่าง
สม่ำเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
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สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
 

 สอดคล้องกับความเปลี่ยน   
แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการซึง่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน และบริการ
วิชาการให้มีความรู้ 
สมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทำงานบริการ
แก่องค์กรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา (พฤษภาคม - มิถุนายน)
ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาที่ 1 (กรกฎาคม – พฤศจิกายน) 
                     ภาคการศึกษาท่ี 2 (ธันวาคม – เมษายน) 
 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน (พฤษภาคม – มิถุนายน) 
 ทั้งนี้  หากมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม
เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

       2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และ
ควบคุมตนเอง 

  2.3.2  นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา 

2.3.3  นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

       2.4.1  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
  2.4.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
  2.4.3  จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะนำ ให้คำปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและ 
การดำเนินชีวิต 
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  2.4.4  มีโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
เข้าศึกษา 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ระดับปริญญาตรี (4) ปี       
ชั้นปีที่ 1 36 36 36 36 36 
ชั้นปทีี่ 2 0 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 0 0 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 36 36 

รวมจำนวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
0 0 0 36 36 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)       

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต่้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
14,500 บาท ต่อภาคการศึกษา 

1,044,000 2,088,000 3,132,000 4,176,000 4,176,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท ต่อปี 

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

รวมรายรับ 1,069,200 2,138,400 3,207,600 4,276,800 4,276,800 
     

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 213,840 427,680 641,520 855,360 855,360 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  
ร้อยละ 40 

427,680 855,360 1,283,040 1,710,720 1,710,720 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 
40 

427,680 855,360 1,283,040 1,710,720 1,710,720 

รวม 1,069,200 2,138,400 3,207,600 4,276,800 4,276,800 
จำนวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบยีบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        139  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 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า         103 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาชีพคร ู  31 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

     2.2.1 วิชาบังคับ  40 หน่วยกิต 

     2.2.1 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ  20 หน่วยกิต 

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

  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

                       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไม่น้อยกว่า                            12   หน่วยกิต 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Listening and Speaking Skills  
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5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English Usage and Communication  
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  
                       1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                  ไม่น้อยกว่า                            6    หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ  3(2-2-5) 
 Aesthetic  
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
                       1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                  ไม่น้อยกว่า                            9    หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล  3(2-2-5) 
 Logical thinking  
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 21st Century Skills for living and Occupations  
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง  3(2-2-5) 
 Potency Citizenship 

 
 

                       1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ          ไม่น้อยกว่า                            3    หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 The King Philosophy for Local Development  

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       103 หน่วยกิต 

                       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                  ไม่น้อยกว่า                           43   หน่วยกิต 
                          2.1.1 วิชาชีพครู                             31   หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Language for Communication  
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers  
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
1102202 วิทยาการจดัการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1  
1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2  
1102404 คุรนุิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan  
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1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning  
1105101 จิตวิทยาสำหรับคร ู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher  
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education  

 
                      2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      12     หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90 ชั่วโมง) 
 Internship 1  
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2    2(90 ชั่วโมง) 
 Internship 2  
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     2(90 ชั่วโมง) 
 Internship 3  
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290 ชั่วโมง) 
 Internship   

 
                       2.2 กลุ่มวิชาชีพเอก                 ไม่น้อยกว่า    60    หน่วยกิต 
                       2.2.1) วิชาเอก                                      60     หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ    40     หน่วยกิต 
4111101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Information System Management  
4111102 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Technology for Science  
4111103 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
 Computer Laws and Ethics  
4111104 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม * 3(2-2-5) 
 Algorithm and Programming  
4111105 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ * 3(2-2-5) 
 Computing Science and Computer Mathematics  

 หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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4111106 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  
 Architecture and Computer Maintenance 3(2-2-5) 
4111207 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design  
4111208 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 System Analysis and Design  
4111212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network System  
4111314 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ * 3(2-2-5) 
 Development and Production of Electronic Teaching Materials  
4111315 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced language programming  
4111317 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Project  
4111318 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ * 3(2-2-5) 
 Computer Learning Management Science  
4111420 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร ์* 3(2-2-5) 
 Advances in Computer Science  

 
1) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ     20    หน่วยกิต 

4111209 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 English for Computer Teachers  
4111210 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 Multimedia Design and Animation  
4111211 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Management System  
4111313 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Innovation Development and Design  
4111316 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Design and Development of Mobile Applications  
4111419 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Researching and Developing a Computer Project  
4111422 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(1-2-3) 
 Seminar in Computer Education  

 
 
 
 
 

 หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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   ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้  
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 หนว่ยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ   1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และจิตวิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

 
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
4111101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
4111102 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
4111103 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง

คอมพิวเตอร์ 
2(2-0-4) 

รวม 19  หน่วยกิต 
 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
4111104 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
4111105 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

4111106 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

รวม 20  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกติ 
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ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
4111207 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
4111208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 3 หนว่ยกิต 

รวม 21  หน่วยกิต 
 
 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   
   
   

1106201     การบริหารการศกึษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90 ชั่วโมง) 
4111212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6 หน่วยกิต 

รวม 20  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
4111314 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ 
3(2-2-5) 

4111315 การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูง   3(2-2-5) 
 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกติ 

รวม 21  หน่วยกิต 
 
 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2    

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ 
   
   

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90 ชั่วโมง) 
4111317 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4111318 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทาง

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 20  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ  1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6 (290 ชั่วโมง) 

รวม 6 หน่วยกิต  
 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
4111420 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 5 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกติ 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน 
มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

 Use Thai language to communicate properly in different 
situations, analyze and summarize the main points of the story, use 
critical thinking in speaking in positive way on various occasions, and 
with proper language register, communicate with proper/appropriate 
tone of voice, read aloud according to phonetics guidelines, read and 
write for comprehension on various types of writing, communicate 
with respect to proper social etiquette 
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5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Listening and Speaking Skills   
 ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังและพูดบท

สนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว 
(เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้าง
งาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการ
ทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้
และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

 Practice listening and speaking to explain and summarize 
important topics; listen and speak dialogues and short conversation 
for main ideas by using sentences and idioms regarding topics about 
personal and background information (i.e. personal and family data, 
shopping, local geography, employment), Practice real-like daily 
dialogues for communication in various situations using proper tone 
and intonation with appropriate social language, manner and 
etiquette. study English native speaking’s cultures through 
communication in four language skills- listening, speaking, reading and 
writing, and exert inquiry and information retrieval skills, The emphasis 
is on practicing  communication in several different situations  

 
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร      3(2-2-5) 
 English Usage and Communication  
 สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา คำบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ 

บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ 
ได้แก่ การให้คำแนะนำ การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก 
เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อ
ที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือจับใจความสำคัญ และประเด็น
เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์สำคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กัน
โดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จำเป็น
ต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

           Listen and speak about daily routines in familiar topics 
regarding general living, education and some descriptive information, 
take note with standard written English, give expressions for various 
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purposes such as giving suggestions and reasons, making complaints, 
talking about personal experience, and making argumentation, give 
presentation and make conclusion about familiar topics and situations. 
read for comprehension to transfer information about main idea and 
supporting details and other related information. Write a report and 
express their ideas and opinion about familiar topics, learners’ own 
experiences, and important. Write letters in common-used styles 
related to interesting topics to develop all four communication skills: 
listening, speaking, reading, and writing, necessary for daily 
communication 

 
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ     3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  
 สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ

ครู อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื้อหาอย่างได้
ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และ
สามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบาย
ข้อคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์
นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

           Practice natural communication in real-like setting at near- native 
speaker level in respect to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include related-important details in 
variety topics; study important cases and situations to show ideas, and 
perspectives upon its strength and drawback about that particular case 
and situation, practice English communication through English Camp 

 
1.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100140 สุนทรียะ   3(2-2-5) 
 Aesthetic  
           ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละ

ประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ รำวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอ
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ผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
 Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and 

Thai standard classical dance songs, play musical instruments, design 
and organize recreation activities, dance in Thai standard classical 
dance, design and organize performances, analyze principles of 
aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art 
composition, and principles of bulletin boards. Design settings and 
stages, learning materials and portfolios, create art works, and present 
and criticize the art works 

 
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ   3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
 สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬา

และนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและ
จัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้  ความพร้อมในสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ 

           Search for information, analyze, summarize health promotion and 
care, the importance of sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health promotion and physical, mind, 
society and wisdom care, Design sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and care of main issue     

 
1.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล   3(2-2-5) 
 Logical thinking  
 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการ

ตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์
และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

 Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps 
of numbering calculation such as proportions, percentages, problems 
solving, reasoning, giving conditions in term of language, symbolic 
reasoning and pattern of explaining the phenomena in everyday life 
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analyze problem for possible solutions, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain current world’ news and achieve 
data-based decision making 

 
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  
           สืบค้น วิเคราะห์  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 8cs และทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่สำคัญ
ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 

           Explore, analyze 8 Cs’s concepts and Information Media and 
Technology Skills by integrate and apply to develop the important 
skills for life-living and effective working in the 21st century era 

 
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship  
           วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้ องต้นที่ เกี่ ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์  และวิถีชี วิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิต
สาธารณะ 

            Analyze, design practice, create projects, and behave that 
express for human dignity, accept individual differences and aware of 
equality and equity, respect for freedom and peaceful in Thai society 
and international community in accordance with the principles of 
tolerance, create and comply with social rules and basic laws related 
to democratic way of life with the King as Head of State, have strong 
citizenship and respect people’s right, have a spirit mind and public 
awareness 
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1.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 
 The King Philosophy for Local Development  
 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด

การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันทำงาน
โดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

 Apply the royal working guideline, sufficient economics 
philosophy, including the concept of sustainable development, study 
concepts of the royal-initiated projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot project of community 
development based on the king philosophy and holistic integration 
with associate network 

 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   103  หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า     43  หน่วยกิต 
         2.1.1  วิชาชีพครู                 31  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Language for Communication  
 ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิค
วิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือ
สื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการ
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 Use language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, 
learners with special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and techniques of Thai 
Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to transmit meanings in instruction and communication, 
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design learning management in listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to develop learners, seek for general information for broader, 
up-to-date self-development and keeping up with the changes, 
practice the language and culture for peaceful living 

 
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers  
           ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับ
ครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Behave morally, intend to develop learners as a spiritual 
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, 
be admired by students and society analyzing, synthesizing, integrating 
knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, 
spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional 
development using experiences and case studies, practice using 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

  
1102101 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 

Curriculum Development  
           ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  นำหลักสูตรไปใช้ 
และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมิน
หลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Design and develop school curriculum, individual courses of 
the major which are related to school and community contexts, apply 
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and evaluate the curriculum by applying principles, concepts, theories 
of curriculum development, basic philosophy of education, 
psychology, society, culture, and technology, basic education core 
curriculum, curriculum application, curriculum evaluation, problems 
and trends of curriculum development so as to be skillful at 
curriculum construction, curriculum use, and curriculum evaluation, 
use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 

 
1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู้  1   3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1  
           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้  และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง  

 Plan and manage learning in accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with 
special needs, manage and create learning atmosphere for learners to 
enjoy learning, realize learners’ health by integrating knowledge, 
contents, curriculum, teaching skill and digital technology in learning 
management, learning theories, brain theory and learning, theories of 
psychology in learning, process of learning innovation creation, 
learning innovation to develop 21 century skills, inclusive education, 
micro teaching practice, teaching practice at school, use reflection to 
create and manage learning to be able to construct learning, learning 
management skills and use reflection to apply for self-development to 
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become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes 

   
1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู้  2   3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2  
 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ   
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Plan and manage learning in accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator, have 
learners be inspired in learning and create innovation accordance with 
individual major to develop learners to be intellectual and be an 
innovator related to context and individual differences among 
learners, learners with special needs, manage and create learning 
atmosphere for learners to enjoy learning, realize learners’ health by 
managing and integrating contents and language, integrated learning, 
learning management integrating resources and materials in 
community, digital technology, process of creating learning 
innovations, develop learners by giving advice, design and construct 
lesson plans with integrated of contents and language in accordance 
with individual major, practice micro teaching, practice teaching at 
school with difference contexts to be able to construct learning, 
learning management skills, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 
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1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู ้

  3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and 
to be innovators based on contexts, learner individual differences, and 
learners with special needs by analyzing principals, concepts, and 
theories being relevant to innovation and information technology for 
educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing 
digital technologies in order to be able to select and apply innovation 
and information technology for educational communication and 
learning effectively, not pirate intellectual properties, and use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง  
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
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1102404 คุรุนิพนธ ์   1(0-2-1) 
 Individual Development Plan  
 จัดทำครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะ

การปฏิบัติหน้าที่ครู  คุณลักษณะของความเป็นครูผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ  
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Create individual development plan (ID Plan) by gathering, 
analyzing and synthesizing capacity of teacher duties together with 
teachers characteristics through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as 
well as share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 

 
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning  
 วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้

เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result 
for learner development and quality development of learning 
management under the concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, and 
use the reflective practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date. 
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with individual 
major, context of learner individual differences, and learners with 
special needs by studying, analyzing problem conditions and needs in 
learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research 
instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in 
research to solve problems and develop learners, relevant innovation 
in community in order to be able to implement research results in 
developing learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 

 
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
           วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้
คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ เรียน และใช้การสะท้อนคิด 
เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge 
for learning management that could develop learners based on their 
ability and age as well as develop those with special needs, focuses 
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on the concepts of psychological development theories, educational 
psychology, counseling psychology, executive function for learning, 
learning and development promotion by age of learners, learning 
management for learners with special needs, and the guideline to give 
advice to parents for learner development, explore the case studies 
and the reflective practice to design learner assistance and 
development based on individual ability of each learner, develop their 
future learners with the soul of teacher with well-organized leaner 
development report system and feedback giving for parents and 
related people which leads to collaboration in learner development, 
use the reflective practice in self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 

 

 

 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา     3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality Assurance in 

Education 
 

           บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

           Integrating knowledge in educational administration, 
Information system for quality management of educational institutions 
to be understanding the context of school in all type and level, create 
innovation in the implementation of educational quality assurance. 
Practicing to perform educational quality assessment and learning 
management by applying principles, concepts, theories, guideline on 
quality management of education and related laws and think 
reflection to applying for self-development to be a good teacher with 
knowledge and keep up with changes. 



30 
 

 

         2.1.1  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา               12  หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90 ชั่วโมง) 
 Internship 1  
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธา 

ในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอน
และครูประจำชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทาง
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect 
love and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in 
school, understand community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized 
report of learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes. 
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1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90 ชั่วโมง) 
 Internship 2  
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน  บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, working as a teacher assistant with a 
mentor by planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in 
accordance with each level of education, manage quality learning and 
create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with 
parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to 
be a professional teacher who is able to adjust to keep up with the 
change of both professional teaching and core major sciences, 
participate in projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes. 
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1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90 ชั่วโมง) 
 Internship 3  
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, 
design a class atmosphere that encourages students to learn and be 
happy, organize learning activities that encourage students to create 
advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and 
strive to solve students' problems to have the desirable characteristics 
with the process of the correct research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to students themselves 
from participating in activities that promote professional progress, 
projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(290 ชั่วโมง) 
 Internship 4  
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วกระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Work in teacher duties, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethics, make learners 
are happy and have advanced thinking process and leading them to 
be innovators by designing modern educational innovations integrated 
in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional progress and solve 
students' problems with desirable characteristics with the correct 
research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the 
form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes. 
 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     60  หน่วยกิต 
 

         2.2.1  วิชาเอก                     60  หน่วยกิต 
1)  วิชาบังคับ                                       40  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Information System Management  
           แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ  

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการจัดการสำนักงาน
อัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรมตารางคำนวณ การ
จัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
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           Concepts of information system management, office 
automation systems, components of educational information systems, 
applications of information systems for decision making and practice in 
using software packages for office automation management, word 
processing programs, presentation programs, spreadsheet programs, 
information management with modern technology and management 
of educational information systems. 

 
4111102 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์   2(1-2-3) 
 Technology for Science  
           การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดปัญหา

หรือความต้องการ การรวบรวมข้อมูล การเลือกวิธีการ การออกแบบและปฏิบัติการ 
การทดสอบ การปรับปรุงแก้ไข การประเมินผล การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา
และสามารถใช้เทคโนโลยีจัดทำโครงงานเทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 

 Scientific Inguiry, identifying problems or needs, collecting data, 
choosing a method, designing and operating, testing, improving, 
evaluating, choosing technology to solve problems and being able to 
use technology to create a technology project for science. 

  
4111103 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์   2(2-0-4) 
 Computer Laws and Ethics  
           พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมาย

คุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการ
ประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การ
รู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

 Computer Crime Act (CCA), privacy law, freedom of opinion, 
intellectual property, computer and cybercrime, morality and ethics 
for computer professionals, digital citizenship, digital intelligence, 
media literacy and case studies of crime offenses via computers and 
the Internet. 
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4111104 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม   3(2-2-5) 
 Algorithm and Programming  
           ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล  

ตัวแปร โครงสร้างควบคุม การนำเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม 
วิ เคราะห์ ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึ กปฏิ บั ติ การเขี ยน โปรแกรมด้ วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 

           Algorithm, flowchart, problem-solving, logical thinking, data 
types, variables, control structures, input, output, programming 
principles, problem analysis by program methods, practice in 
programming with computer language and a creation of a small 
problem-solving program. 

 
4111105 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computing Science and Computer Mathematics  
           ระบบเลขจำนวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคำนวณเลขฐาน 

ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต 
แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์  ทฤษฎีกราฟ ฝึกปฏิบัติการจำลองวงจรลอจิก
เกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพ้ืนฐานการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หลักการและแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหา
รูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงคำนวณเพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

           The real number system, the decimal number system, the 
decimal number conversion, the decimal number calculation, logic, 
relationship and functions,  set theory, Boolean algebra, a logic gate,  
the Karnaugh map, Vector, Metrix, graph theory, practice in simulation  
of logic gates, Block-Based programming, basic principles for solving 
mathematical problems, principles and computational concepts,  
problem separation and decomposition, pattern finding and abstract 
thinking and case studies of computational thinking to solve everyday 
problems.   

 
4111106 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Architecture and Computer Maintenance  
           หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและ

องค์ประกรอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน้าที่วงจรตรรกะ 
ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม การอินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoT 
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อุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรร
หน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์
ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์   

           Working principles of hardware, software and microprocessor, 
structures and elements of computer processing, memory, logic circuit 
function, a bus system, circuits, interfaces and loT equipment, 
equipment and computer assembly, types and usage patterns, 
operating systems, forms and functions of operating systems, work 
division and allocation, processing units, operating system installation 
and peripheral devices, ways to problem analysis, and maintenance.  
 

4111207 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก   3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design  
 ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก 

หลักการออกแบบงานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุ
กราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
สร้างงานกราฟิกได้ 

           Art design, drawing, color theory in graphic design, principles of 
graphic design, types of graphic, art and graphic material production, 
graphic customization, infographics, and practice in using applied 
programs for creating graphics. 

 
4111208 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
 System Analysis and Design  
           ระบบสารสนเทศขององค์กร กำหนดผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สำรวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน กำหนด
ปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล 
ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล ออกแบบ
ข้อมูลนำเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบงานขนาดเล็กและการจัดทำเอกสารรายงาน 

           An organization information system, defining relevant people in 
charge of information system development, processing system 
development, exploring systems, analyzing systems, specifying 
problems and operational feasibility studies, using dataflow diagrams, 
using  intity relationship diagram, creating data dictionaries, designing 
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data input, forms, system output and having practice in analyzing a 
design of small systems and report. 

 
4111212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Network System  
           ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โท

โปโลยี ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บำรุงรักษา
ระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

 Communication theory, computer network system, protocols, 
topology, security, internet, analytical operation, networks design and 
installation within and outside an organization, network and server 
maintenance.  

   
4111314 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
 Development and Production of Electronic Teaching 

Materials 
 

           ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
เนื้อหา เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเลือก
ช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือผลิต
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

           Design theory and development of electronic teaching media, 
content analysis, techniques for production and quality evaluation of 
electronic teaching media, selection of appropriate channels for media 
dissemination and practice in using computer programs to produce 
electronic teaching materials. 

 
4111315 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง   3(2-2-5) 
 Advanced language programming  
           แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิง

วัตถุ คลาส ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 

           Object-oriented programming concepts, object-oriented 
technology, object-oriented models, object-oriented properties, class, 
objects, object life cycles,  graphical user interface, connection to 
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database, usage of advanced programming tools and techniques and 
practice in educational application programming. 

 
4111317 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Project  
           วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ หลักการจัดโครงการ การบริหารการจัด

โครงการ ออกแบบและดำเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ 
ทำรายงานการจัดโครงการ 

           Meaning analysis, significance, principles of project 
management, project management, project design and 
implementation, evaluation and practice in project writing, organizing 
and reporting. 
 

4111318 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
Computer Learning Management Science  

           วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี   
(ตามแนว สสวท.)  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบท
ของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

           Analysis of computing science curriculums and technology 
design according to the concept of the Institute for the Promotion of 
Teaching Science and Technology (IPST), writing of a learning 
management plan, instructional design based on the context of 
learners, activity design, measurement and evaluation and teaching 
practice by integrating learning management to promote learner skills 
in the 21st century. 
 

4111420 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
Advances in Computer Science  

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและ
ประยุกต์ใช้วิทยาการก้าวหน้าสำหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชื้นงานเพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 

 Principles, concepts and theories in association with computer 
advances, selecting and applying of advanced technology for 
computer teachers, a creation of work pieces to create innovation 
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according to the advances in computer science.    
 

2)  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ                      20  หน่วยกิต 
4111209 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 English for Computer Teachers  
           ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ 

วิเคราะห์คำศัพท์ในบทความ คู่มือ ตำราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ สามารถ
นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 

           Practicing reading skills and writing in English with computer-
related contents, analyzing vocabulary in articles, manuals, textbooks, 
journals and other publications and being able to deliver a 
presentation in English.     

 
4111210 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน   3(2-2-5) 
 Multimedia Design and Animation  
           หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน 

การจัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง การ
สร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิเมชัน 
ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา 

           Principles and theories of multimedia and animation, types of 
animation, object management, principles of 2D and 3D animation 
designs and usage, applications for multimedia and animation, 
modeling design, a creation of textures, a creation and a conversion of 
work pieces, a creation of multimedia work and animation applied to 
education. 

  
4111211 ระบบการจัดการฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
 Database Management System  
           องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล

เชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความ
ขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทำให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการ
จัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 

           Elements and database architecture, relational database design, 
modelling of data relationship, relational algebra, data dependence, 



40 
 

 

normalization, data dictionaries, structured query language, data 
integrity and case studies of small database management system 
designs. 

 
4111316 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
 Design and Development of Mobile Applications  
           หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับการ

พัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ออกแบบและพัฒนา
แอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา 

 Principles and theories of mobile devices, tool selecting for 
development, signal detection devices, network connection devices, 
application design and development and a creation of applications on 
mobile devices for educational purposes. 

 
4111419 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Researching and Developing a Computer Project  
           การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล 

แปลความ สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพ่ือการนำเสนอใน
การประชุมวิชาการ 

           Researching and developing, reviewing literature, developing a 
project, analyzing data, transcribing, concluding results, reporting a 
project and writing an academic article for presenting at academic 
conferences. 

 
 
 
 
 

4111313 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม   3(2-2-5) 
 Innovation Development and Design  
           ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์  ออกแบบ สร้าง 

ทดสอบ ประเมินคุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
           Design theory and innovation development, analysis, design, 

invention, testing, evaluation of innovation quality and practice in 
creating innovation in education. 
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4111422   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 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                6   หน่วยกิต 

 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่
ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
 
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวณฤดี เนตรโสภา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
   XXX 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2559 
 

2546 
2536 

12 12 12 12 12 

2. นายศิริชัย นามบุรี 
   อาจารย์      
   XXX 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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     
   XXX 

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2561 
2547 

 
2536 

12 12 12 12 12 

4. นายปรีชา  พังสุบรรณ  
   อาจารย์      
   XXX 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2549 
 

2540 

12 12 12 12 12 
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5. นายอิมรอน แวมง      
   อาจารย์      
   XXX 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2550 

15 15 15 15 15 

 
3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวณฤดี เนตรโสภา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
   XXX 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2559 
 

2546 
2536 

12 12 12 12 12 

2. นายศิริชัย นามบุรี 
   อาจารย์      
   XXX 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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     
   XXX 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2561 
 

2547 
 

2536 

12 12 12 12 12 

4. นายปรีชา  พังสุบรรณ  
   อาจารย์      
   XXX 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2549 
 
 

2540 

12 12 12 12 12 

5. นายอิมรอน แวมง      
   อาจารย์      
   XXX 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2550 

15 15 15 15 15 

6. นางสาวมูนีเร๊าะ  ผดุง 
   อาจารย์      
   XXX 

ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี)  
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
 

2546 
2543 

15 15 15 15 15 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบั ติการวิชาชีพ 
ประกอบด้วย การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดย
อิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้ สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้น
งาน ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้
ที่อบอุ่นมั่นคง ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 
 4.2 ช่วงเวลา 

1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                     ปีการศึกษาที ่ 1  
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            ปีการศึกษาที ่ 2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3            ปีการศึกษาที ่ 3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     ภาคการศึกษาที่  1   ปีการศึกษาที ่ 4 
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต 290 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 18 สัปดาห์ 
เป็น 144 ชม. และปฏิบัติงานอ่ืนๆ อีก  
146 ชม.) 
* ใช้ฐานคิดตามท่ีคุรุสภากำหนดตาม
ประกาศป ี2557 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

กำหนดให้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือ
โครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่
รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยใน
ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นได ้

5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)  

5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน และพัฒนาผู้เรียน  

5.3 ช่วงเวลา  
ปีการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต  
139 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ  
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นราย

กลุ่มในชั้นปีที่ 2 ก่อนการทำการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการ
ทำวิจัยชั้นเรียน มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้

คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตาม
ระยะเวลานำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทำงาน
ได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่
ต่ำกว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  ความสามารถดา้นการสอน นักศึกษาสามารถใช้วิธีการ
สอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้
นั ก เรี ย น เกิ ด ก า ร เรี ย น รู้ ทั น
เหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลง
ข อ ง สั ง ค ม  ส า ม า ร ถ ใ ช ้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่
รู้ใฝ่ เรียน  เข้าใจธรรมชาติของ
นั ก เรียน  ซึ่ งสอดแทรกไป ใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
     กิจกรรม 

2)  ความสามารถด้านวิชาการ 
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการ
สอน จนสามารถนำไปใช้สอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิด
ส ร้ า งส ร ร ค์  มี ทั ก ษ ะแ ล ะ มี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน 
และมี เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย 
การวัดและการประเมินผลการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน  วิ เคราะห์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและ
นำความรู้ไปบูรณาการกับการ
สอนวิชาอ่ืนๆ ได้ 

 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

3)  ด้านคุณธรรม นั กศึ กษ ามี จ รรยาบ รรณ
วิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิต  มีความอดทน อด
ก ลั้ น  ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  แ ล ะ มี
ศีลธรรม 

1)  การสังเกต 
2)  การประเมินการเข้ารว่มกิจกรรม 

4)  ด้านบุคลิกภาพ มีท ักษ ะท างส ังคมท ำ ให ้
นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี
สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็น
คนดี มีน้ำใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รัก
งานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน เสมอ
ต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะ
และสามารถบริหารจัดการงาน
ของตนเองได ้ แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

นำเสนอกิจกรรมต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) คารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น

ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
ร่วมกัน เช่น การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันใน
หมู่คณะตลอดจนการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสำคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงานของ
ผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้อง 
ในการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานเพ่ือ

1) ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียนและส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายให้
ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน หรือ
สร้างผลงานที่เป็นความรู้
ความสามารถของตนเอง
โดยไม่แอบอ้างหรือ
ลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอื่น ตลอดทั้งความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
สาธารณะเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก
ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมและการให้ความ
ร่วมมือในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

4) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  
หรือจิตสำนึกสาธารณะ  
เช่น การจัดเตรียมความ
พร้อมอุปกรณ์การสอนใน
ห้องเรียน  การเปิด-ปิด
สวิทซ์ไฟ 
เครื่องปรับอากาศ  พัดลม 
ฯลฯ 

5) ประเมินจากกิจกรรม/
โครงการ 

6) ประเมินจากพฤติกรรมที่  
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

 
   2.1.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3) สามารถนำความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม  

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยให้ความรู้ด้านหลักการ/
ทฤษฎี และเน้นการปฏิบัติ 
ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ใน
ชั้นเรียน 

3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการ

1)  ประเมินผลจากการทำ 
แบบฝึกหัด การสอบ การ
ทำรายงาน  และการ
ปฏิบัติงาน 

2)  ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

3)  ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงกา 

4)  ประเมินจากผลการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ต่าง ๆ 



49 
 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4) จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทำโครงการ 

    
2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหา
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้  

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ความสามารถของ
ตนเองและกำหนด เป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือการทำกรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์ 

3) นำเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูด
ในโอกาสต่าง ๆ 

4) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทำโครงการ 

 

1)  ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้ศึกษา คน้คว้า 
การเขียนรายงาน และแฟ้ม
สะสมงาน 

2)  ประเมินจากความชัดเจน
ของขั้นตอนในการคิด
วิเคราะห์หรือรายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  
หรือการทดสอบโดยใช้การ
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3)  ประเมินจากผลงาน 
ในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ 

 
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและ

กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

2) มีความสามารถในการปรับตัว 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ทำงานเป็นกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3) ความสำคัญของความสัมพันธ์

1) ประเมินผลงานจากการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนอ
งานตามกลุ่มที่ ได้รับ
มอบหมาย 

2) การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ในการเป็นพลเมืองที่ดี และ
สามารถเป็นที่ พ่ึงของตนเอง
และสังคมได ้

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4) ให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

3) สังเกตการทำงานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียน
ในการร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการทำ
กิจกรรมของโครงการ 

 
 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล  

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้
ใช้การสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การเขียน ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้
การค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูล  
และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนำเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์ 

ข้อมูลการทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (กลุ่มวิชาชีพครู, กลุ่มวิชาเอก) 

 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ

คร ูมีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความ
เสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ  และ

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อปลูกฝัง
แบบอย่างในการครองตนให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ถูกต้อง 

2) ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก 
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  การปฏิบัติ
ตนของครูในสังคมพหุวัฒนธรรม

1) ประเมินระหว่างเรียนในทุก
รายวิชา  ด้วยวธิีการประเมิน
ที่หลากหลาย  เช่น ผู้เรียน
ประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือน
ประเมินและประเมินโดย
ผู้สอน  โดยใช้การสังเกต 
สัมภาษณ์ การสะท้อนผลงาน 
เป็นต้น 

2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม 
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้าง
การพัฒนาทีย่ั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพ
สิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้ใช้เหตุผลและปัญญาใน
การดำเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  

4) มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคม การทำงาน
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน
และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรง
ความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน  

โดยใช้ กรณีตัวอย่างทีเ่ป็นประเด็น
วิพากษ์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
อ่ืนๆ 

3) ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมเชื่อมโยงกับ
บทบาทของครูที่ควรจะเป็นโดยใช้
การอภิปรายและร่วมกันสรุป 

4) กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย  โดยการเน้นการเข้าห้องเรียน
ให้ตรงเวลา  ตลอดจนการแต่งกาย
ที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน
และสังคม  เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  จากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้สอนจัดขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติการ 

5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่เน้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทั้งระหว่าง
ผู้เรียนและแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

6) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ยกย่องนักศึกษาที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  รวมทั้ง
การยกย่องพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในชั้นเรียน 

จริยธรรม ในลักษณะของการ
เขยีนทบทวนงาน (after 
action review) 

3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน  การร่วมกิจกรรม  การ
แต่งกาย และการส่งงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
และการนำเสนองานของ
นักศึกษา 

5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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2.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพ
ของครู อาท ิค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
คร ูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 
๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ        การบรูณาการ
การสอน(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK) การสอน
แบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and 

1) จัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบที่เน้นทั้ง 
ทฤษฎีและการปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมจริงและเทคนิค
อ่ืนๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เช่น การเรียนรู้แบบสืบสอบ  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ การ
เรียนรู้แบบโครงงาน  การ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็น
ต้น  และต้องมีการบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพ
ครูทั้งในอดีต ความ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในสมัย
ปัจจุบันและแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนทั้งแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์สำคัญๆทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นสถานศึกษาโดยบูรณาการ 
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
(work integrate learning) 

5) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากร 

6) การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย เช่น 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การ
ทำโครงงาน 

ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุม
การประเมินด้านความรู้  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา 
3) การประเมินผลที่
หลากหลายตรงตามสภาพจริง  
ดังต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การทำงาน
ตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อน
ผลงาน 
   - ประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน 
  - ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  - ประเมินผลจากการนำเสนอ
ชิ้นงาน หรือรายงานการ
ค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
Mathematics Education : 
STEM)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning 
Community :PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ในหลักการแนวคิด 
ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชา
ที่สอนได ้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ และ
นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้
และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ตามกลุ
มสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีความรูเฉพาะ
สาขาเทคโนโลยี ได้แก่ พ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลหลักการคิดเชิง
คํานวณ การแกปญหาโดยใช
แนวคิดเชิงคํานวณ ฟงชั่น  การ
ออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน 
และการดำเนินการ และการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย  การใชอินเทอรเน็ต 
ซอฟต์แวรและการพัฒนาแอป
พลิเคชัน การเขียนโปรแกรม  
เครือ่งมือทางฮารดแวรการใชงาน
โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร
และสมองกล  การสืบคน การ
รวบรวม การวิเคราะห การ
ประมวลผล การเลือกใชแหลงข
อมูล ประเมินและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศ ออกแบบ พัฒนา
ระบบสารสนเทศ การออกแบบ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
และพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
โครงงาน การนําแนวคิดเชิง
คำนวณไปพัฒนาโครงงานที่
เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ธุรกิจและ
บริการ การเพ่ิมมูลค่าใหบริการ
หรือผลิตภัณฑ วิทยาการสมัยใหม่
เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรูเทาทัน 
และกฎหมายคอมพิวเตอรและ
การใชลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบ
ธรรม 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน 
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒ
ธรรม สามารถเผชิญและเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู ้เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของศาสตร์ประราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและ
พัฒนาชุมชน 
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2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 

และประเมินข้อมูล สื่อ 
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็น
พลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
ฟอร์ม(Platform)และโลก
อนาคต นำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการทำวิจัยและสร้างหรือ
ร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทัง้การ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

1) การเรียนรู้ผ่านวิธีสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
คิดประเมินค่า  และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะ ต่าง ๆ เช่น  
การอภิปรายกลุ่ม การคิด
วิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จำลอง  กิจกรรม
การแก้ปัญหากิจกรรมการ 
วิเคราะห์จากการมองต่างมุม
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม 

2) การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย เช่น
การศึกษา  

   ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง 
   เรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ 
   เทคโนโลยี  การทำโครงงาน  
   และการทำวิจัยในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ ์
   ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ      
   การฝึกทักษะ  การ สังเกต 
   พฤติกรรมผู้เรียน  การสังเกต 
   การสอน  การสัมภาษณ์หรือ 
   พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
   การสอนในชั้นเรียน 
4) การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์  
   ความรู้ใหม่  
   (Research-based  
   learning) 

1) ประเมินจากผลงานการ 
    อภิปรายกลุ่ม  การคิด  
    วิเคราะห์  หรือแก้ปญัหาใน 
    สถานการณ์จำลอง   
    กิจกรรมการแก้ปัญหา 
    กิจกรรมการวิเคราะห์ 
    จากการมอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทาง 
    ปัญญาทั้งการคิดที่เป็น  
    นามธรรมและการ 
    แสดงออกที่เป็นรูปธรรม  
    เช่น  จากกระบวนการ 
    ทำงานของนักศึกษา   
    กระบวนการคิด  การสื่อ   
    ความคิด  ความเข้าใจ    
    ความคิดสร้างสรรค์ 
    ของผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการ  
    ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ใหม ่ การนำเสนอผลงาน  
    การวิจัย 
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2.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์

ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิด
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็น
ทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี
สั ม พันธภาพที่ ดี กับผู้ เรี ยน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวมทั้ งด้ าน เศรษฐกิ จ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อ
ผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและ
ก ล้ า ห า ญ ท า งจ ริ ย ธ ร ร ม
สามารถชี้นำและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุ ม ช น  แ ล ะ สั ง ค ม อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
   และผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม  
    เพ่ือการเรียนรู้ทักษะ 
    ความสัมพันธ์และความ 
    รับผิดชอบตามบทบาท 
    หน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติ 
    ในพ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
    เพ่ือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
    จริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน 
   รว่มในการรับผิดชอบและมี    
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ 
   วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบ 
   มีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
   (Participative learning   
   through action) 
5) กำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
   กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
   ตลอดหลักสูตร 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา  

   ในการนำเสนอรายงานกลุ่ม
และจากการปฏิบัติกิจกรรม  

2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกบั 
    ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกจิกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 
    การจัดกจิกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติใน  
    พ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
    ส่วนรว่มในการรับผิดชอบ 
    และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
    พหุวัฒนธรรม โดยการเรียน 
    แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบ 
   ร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน  
    กลุ่มและการเป็นผู้นำในการ    
    อภิปรายซักถาม 
 

2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
   เทคโนโลยี  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่าง

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   ในรายวิชาต่างๆ  โดยให ้
   ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือการ  
   สื่อสาร  การติดต่อสื่อสาร 
   ทั้งระดับบุคคล และกลุ่มคน   

1) ประเมินผลจากการนำเสนอ
งานของนักศึกษาโดยการ
สังเกตทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข การนำเสนอ
เชิงสถิติและประเมินทักษะ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
รวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
และสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา 
การเขียน หรือการนำเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุม 
การจัดการ และการสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและ
ส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

   โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และ 
   นำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
   สารสนเทศที่หลากหลาย 
   รูปแบบและวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
   การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
   วิเคราะห์สถานการณ์  
   ทั้งสถานการณ์จริง  
   สถานการณ์จำลองและ  
   นำเสนอการแก้ปัญหาที่  
   เหมาะสมที่หลากหลาย 
   รูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศในหลาย 
   สถานการณ์ 

การพูด การเขียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง 
    กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน 
    การสืบค้นและการนำเสนอ 
    รายงานประเด็นสำคัญโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
2.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม

ความเชื่อในการสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นหลักการนำความรู้ด้าน
ต่างๆที่จำเป็นในการออกแบบ
การเรียนการสอนและ
ปฏิบัติการจริงทั้งในห้องเรียน

1) ประเมินผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ
พัฒนาการตามวัยของ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยนใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) สามารถในการนำความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ 
การบริหารจัดการ และกลไก
การช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจำกัดทางกายภาพ 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการ
ทำงานในสถานการณ์จริง 
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ทำงาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้
ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดย
บูรณาการการทำงานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกตค์วามรู้มาใช้
เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และ

และห้องทดลองปฏิบัติการ
สอนสอน 

2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การศึกษากรณี 
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ 
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรือ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
การทำ แผนการสอน การผลิต
สื่อประกอบการสอน การ
ทดลองสอน การทำวิจัยในชั้น
เรียน การประเมินผู้เรียนและ
การจัดแหล่งประสบการณ์การ 
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

3) การเรียนรู้รูปแบบการสอน
สมัยใหม่ที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 และหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  จาก
ต้นแบบในสื่อประเภทต่างๆ 
พร้อมทั้งการวิพากษ์จุดเด่น 
จุดด้อยของวิธีการต่างๆ 

นักเรยีน 
2) สังเกตพฤติกรรมการสอน  

และการสะท้อนความคิดใน
ห้องเรียน และสังเกต
พฤติกรรม การสอนระหว่าง
ทดลองสอน ในสถานศึกษา  
เปรียบเทียบแผนการสอน 
สื่อการเรียนที่ทำส่งกับการ
ปฏิบัติจริงในหอ้งเรียน 

3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
และทักษะการสอนของ
นักศึกษา จากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน 
ครูประจำชั้น  ครูพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 

4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 
    วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียน    
    การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม 
    กิจกรรมเสริมทักษะความ

เป็นครูและของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
พัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญา
รู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี 
และการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนำทักษะเหล่านี้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping)  
3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
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     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 
 (2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย   
 (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 (4)  มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ  
 (5)  มีความรัก ภูมิ ใจในความเป็นไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2)  ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
(2)  สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3)  สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  

3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 
(2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3)  มีความสามารถในการประเมินความรู้ความสามารถของตนเองและกำหนด 

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ

ตนเองและสังคมได ้
 

 5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ

นำเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

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

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                   
5100138 การใชภ้าษาอังกฤษและการสือ่สาร                   
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวชิาชพี                   
5100140 สุนทรียะ                   
5100141 การสร้างเสริมและดแูลสุขภาวะ                   
5100142 การคิดเชงิเหตุผล                   
5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชวีติและอาชพี                   
5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                   
5100145 ศาสตรพ์ระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                   

 
⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู, กลุ่มวิชาเอก) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
         1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 (2)  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ศิษย์  ครอบครัว  สั งคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 (3)  มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ  

 (4)  มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  
มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

 2)  ด้านความรู้ 
(1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความ
เป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ทักษะ
การนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและ
วัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
อ าทิ  ก า ร บู ร ณ าก า รก า รส อ น  (Technological Pedagogical Content 
Knwledge: TPACK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศษสตร์เทคโนโลยี 
ก ระบ วน ก ารท า งวิ ศ ว ก รรม แ ล ะค ณิ ต ศ าส ต ร์  (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

(2)  มีความรอบรู้ในหลักการแนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนได้ สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการ 
และนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหา
สาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ตามกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี โดยมีความรูเฉพาะสาขาเทคโนโลยี  ได้แก่ พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลหลักการคิดเชิงคํานวณ การแกปญหาโดยใช
แนวคิดเชิงคํานวณ ฟงชั่น  การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการ
ดำเนินการ และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างปลอดภัย  การใชอินเทอรเน็ต 
ซอฟต์แวรและการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม  เครื่องมือทางฮาร
ดแวรการใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรและสมองกล  การสืบคน การ
รวบรวม การวิเคราะห การประมวลผล การเลือกใชแหลงขอมูล ประเมินและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน  การนําแนวคิดเชิงคาํ นวณไปพัฒนา
โครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ธุรกิจและบริการ การเพ่ิมมูลค่าใหบริการหรือ
ผลิตภัณฑ วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรูเทาทัน และกฎหมาย
คอมพิวเตอรและการใชลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

(3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

(4)  มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

(5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม 
(Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

(2)  สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
(2)  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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(3)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

(4)  มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ 

 5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   (1)  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

   (2)  สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน 
หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรม
ต่างๆ ทีเ่หมาะสม 

   (3)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ 
การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

 6)  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
(1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

(2)  สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ 
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด 
และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 

(3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริ ง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำ
ได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

(4)  สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญ าทั้ ง ในแล ะนอกสถานศึ กษ าเพ่ื อการ เรี ยน รู้   
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มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

(5)  สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร      ⚫  ⚫          ⚫       
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และ 
            จิตวิญญาณความเป็นครู 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   
 

    ⚫  
 

        

1102101 การพัฒนาหลักสูตร     ⚫ ⚫        ⚫      ⚫ ⚫    
1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1     ⚫ ⚫              ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2     ⚫ ⚫              ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
1102404 คุรุนิพนธ์    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫       

1103101 นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ การสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

    ⚫ ⚫    ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

1104201 การวัดและประเมินผลการ  
เรียนรู้ 

    ⚫ ⚫           ⚫ ⚫   ⚫    

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫  ⚫      

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู       ⚫ ⚫ ⚫              ⚫ ⚫ ⚫  
1106201 การบริหารการศึกษาและการ

ประกัน คุณภาพการศึกษา 
    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫  ⚫     ⚫      

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫    ⚫     ⚫  

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫     ⚫    ⚫  

 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ⚫   ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

4111101 การจัดระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา 

   ⚫  ⚫    ⚫     ⚫    ⚫     ⚫ 

4111102 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫     ⚫ ⚫     
4111103 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง

คอมพิวเตอร์ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   
⚫     ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ 

4111104 ขั้นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม 

 ⚫    ⚫    ⚫     ⚫  ⚫        
4111105 วิทยาการคำนวณและ

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   
  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫  ⚫        

4111106 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ 

 ⚫    ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫       

4111207 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫       
4111208 การวิเคราะห์และการออกแบบ

ระบบ 
   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      

4111212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫       
4111314 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ 
    ⚫ ⚫    ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫      

4111315 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫     ⚫  ⚫        
4111317 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫      

 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. ด้านวิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้  

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

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ⚫   ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

4111318 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ 

⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

4111420 วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร์ 

    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫      

4111209 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
คอมพิวเตอร์ 

     ⚫  ⚫          ⚫       

4111210 การออกแบบมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 

    ⚫ ⚫      ⚫      ⚫ ⚫      

4111211 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫       
4111313 การออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรม 
   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫      

4111316 การออกแบบและพัฒนาแอพ
พลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 

    ⚫ ⚫     ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫      

4111419 วิจัยและพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ 

   ⚫  ⚫      ⚫   ⚫ ⚫  ⚫       

4111422 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫       
                         

                         

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  ผู้สอนจะต้องดำเนินการในการประเมิน ดังนี้ 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
    2.1.1  การทวนสอบในระดับรายวิชา  

        1) แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
         2) จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทวนสอบกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

        1) แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้อง 
        2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และรายงานผล 
        3) สถานศึกษาที่ รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้าน  

หรือวิชาเอก มีการประเมินนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

2.2.1 ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน 
ของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้ าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ทุกป ี

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมความรู้  
จากสาขาวิชาที่เรียน และความรู้ด้านต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสในเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  
 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2558 โดย
ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 
2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะนำมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้าน
การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล จรรยาบรรณการทำวิจัย และการทำ
ผลงานทางวิชาการ ใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

1.2  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม อบรม  
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ใหม่ 

1.3  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านการวิจัย และจัดสรร 
เงินอุดหนุนสำหรับการผลิตงานวิจัย รวมถึงเงินอุดหนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย 
และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.1.2  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.1.3  ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการ
ผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1  พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่  

ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และการทำผลงานเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ  

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
ในการประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ   
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
  หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยกำกับมาตรฐานให้เป็นไป
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
กำหนดไว้  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้  
ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้น ยัง
ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานทำ 
ของบัณฑิตจากระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำ  
ทุกปีเมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ
เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนด 
ว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการกำหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ  
5 ปี เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดทำประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริ การการศึกษา  
คณะ และหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขนพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้  และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ  โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความ
โปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการดำเนินงานการรับนักศึกษาของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไก  
ที่กำหนด กองบริการการศึกษาจัดทำแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตร
คอมพิวเตอร์มีการกำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดคุณสมบั ติของผู้เข้าศึกษาไว้ใน
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รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือ
เทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตามประกาศคุรุสภา เรื่อง  
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 กำหนดไว้
การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับนักเรียนที่
มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการ
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบ
คัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการ 
รับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรกำหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐาน
ให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนระบบ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 
  1.  หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
  2.  การปรับความรู้พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรสายครูคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ได้
ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษาจึงไม่มีการปรับพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเนื้อหาพ้ืนฐานซึ่งมีจัดเรียนในหลักสูตรอยู่แล้วทางหลักสูตรจึงไม่จัดให้
นักศึกษาปรับพื้นฐานในด้านนี้ 

การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สำหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ 
ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขา 
ที่เก่ียวข้อง 
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 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตาม 
ความจำเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มีควาทันสมัยตามความก้าวหน้า ในศาสตร์สาขา โดยกำกับมาตรฐาน 
การปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้ เป็นไปตามที่  มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์กำหนด คือ  
ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ศึกษาความจำเป็นและความต้องการปรับปรุงหลักสูตร สำรวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน  ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จำเป็นต้องเพ่ือนำมาพัฒนาหลักสูตร  
เชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถจัด
การศึกษาแนวใหม่  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ อีกทั้งนำพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ 
มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาในการการผลิตบุคลากรด้านการจัด
การศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดี  
ฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ 
วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและ
รวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้กำหนดให้ผู้สอนจัดทำรายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษา  
ให้ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาและนำผลการดําเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป และทุก
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สิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผล  
การดำเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจำปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผลการดำเนินการกับ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูล
ในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมี 
วุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตำแหน่งงาน 
   2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ 
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษ 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที่ 
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว 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 สำนักงานอธิการบดี 
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 

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 
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

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

  
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย  
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

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

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและตำรา 
     1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จำนวน  6,910 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จำนวน    219 ชื่อเรื่อง 

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

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

รวม    180 ชื่อเรื่อง 
          6.3.3.2  ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้ อมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 

http://aritc.yru.ac.th/
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     
ปี 1997 - ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) 
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี  2001 - 
ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มี เนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่
ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี 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 วิ ท ย านิ พ น ธ์ ร ะ ดั บ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000  แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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
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    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์  
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จำเป็น 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
ในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้ องเรียน และเพ่ื อการ
เรี ยน รู้ ด้ วยตน เองอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

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

4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

1) ผลสำรวจความพร้อมของ
สื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นประจำ
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห้ อ ง 
ปฏิบัติการจากอาจารย์และ
นักศึกษา 

2) จำนวนหนังสือตำรา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิ ติ การใช้ งานหนั งสื อ 
ตำรา สื่อดิจิทัล 

3) ผลสำรวจความพึงพอใจ
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
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน  
 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1 คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี) 

     

3 มี ร ายละ เอี ยดของรายวิ ช า  แล ะรายละ เอี ยดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

     

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผล การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 
    

8 คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือคำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ 

     

9 คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 5. จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

13 นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี 

     

14 มีการจัดประสบการณ์ บู รณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติ งานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
การศึกษา 

     

15   มีการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
โดยร้อยละ 60 ของนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่
มหาวิทยาลัยกำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

     

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1 - 5) มีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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8. หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
1 โรงเรียนสตรียะลา  25 ถนนสุขยางค์ อ.เมือง ยะลา 95000 073-228394 
2 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 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 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่  ม.1  บ้านลำใหม่  ต.ลำใหม่ 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 2 (มลายูบางกอก) 84 ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ยะลา 95000 073-274461 
10 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 47 ถ.พิพิธภักด ีต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212286 
11 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา อ.เมือง ยะลา 95000 073-212896 
12 โรงเรียนเทศบาล 5 (ตลาดเก่า) 47 ถ.อนุสรณ์มหาราช ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212897 
13 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร  386  ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 073-289441 
14 โรงเรียนสตรีอสิลามวิทยามูลนิธิ 69 ซ.บราโอ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-240508 
15 โรงเรียนบ้านโกตาบารู ม.1 บ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน ยะลา 95140 073-251295 
16 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต  100 ถ.สุขยางค์ ต.ธารโต อ.ธารโต  ยะลา 95150 073-297075 
17 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ม.4 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ยะลา 95130 073-283102 
18 โรงเรยีนศานติธรรม ม.2 ถ.ยะลา-รามัน ต.สะเตงนอก อ.เมือง ยะลา 95000 073-274411 
19 โรงเรียนบ้านรามัน ม.1  ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140 073-295169 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
20 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 19 ถ.รวมวิทย์ อ.เบตง  ยะลา  95110 073-230449 
21 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) 90 ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000 073-349681 
22 โรงเรียนเทศบาล 3 ปากน้ำ 41/2 ซ.15 ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 073-349682 
23 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 7 ถนนสิโรรส บ้านปูยุด อำเภอเมือง ปัตตานี 94000 073-434211 
24 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 5 ถนนมะกรูด ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง  ปัตตานี 94000 073-337667 
25 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ม.7 เพชรเกษม สายด่วน 119 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี 94180 081-5992978 
26 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 2 ถ.ทรายทอง5 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก  นราธิวาส 96120 073-611061 
27 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) ซ.เทศบาล6 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 073-511451 
28 โรงเรียนสุไหงโก-ลก 163 ถ.ทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 073 611 053 
29 โรงเรียนตากใบ  140  ม.4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ นราธิวาส 96110 073-581187 
30 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ  182/25 หมู่ 2 ถ.รือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  นราธิวาส 96150 073-572411 
31 โรงเรียนอนุบาลระแงะ  391/1 ม.1 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  นราธิวาส 96130 073-671012 
32 โรงเรียนบ้านบาโงปูโล๊ะ ม.3 บ้านเรียง ต.เรียง อ.รือเสาะ นราธิวาส 96150 073-551933 
33 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล 2 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000 074-711086 
34 โรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล 145 ม.1 ถ.ละงู-ทุ่งหว้า ต.กำแพง อ.ละงู สตูล 91110 074-701204 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซ่ึงมีรายละเอียดของกล
ยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละ
ภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงาน
ผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ  
            ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 

1.2 .2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
                 คณะ 
 4.3  ดำเนินการปรับปรุง 

4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
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4.3.2  ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน  
5 ปี 
(1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี

การศึกษา (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
          อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลกัสูตร 
   ภาษาไทย:  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา  
   ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education 
Program in Computer Education 

1. ชื่อหลกัสูตร 
   ภาษาไทย:  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
   ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education 
Program in Computer Education 

คงเดิม 

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

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

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตรและความสำคัญของ
หลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 
            ผ ลิ ต  พั ฒ น าค รู แ ล ะ บุ ค ล าก ร ท า งด า น 
คอมพิวเตอร์ศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
มีความรูคคูุณธรรม นําสูการพัฒนาทองถิน่ 

ความสำคัญของหลักสูตร 
ห ลั ก สู ต รค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า

คอมพิวเตอร์ศึกษา มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้น
การเป็ นครูและบุ คลากรทางการศึ กษาในศาสตร์
คอมพิวเตอร์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้
อย่างมีความสุข 

4. ปรัชญาของหลักสูตรและความสำคัญของ
หลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาให้มี

ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ความสำคัญของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ การผลิตสื่อการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์และนำ
คอมพิวเตอร์มาพัฒนางานต่าง ๆ ในหน่วยงานทาง
การศึกษาได้ ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของนัก
คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยนำความรู้ความสามารถดังกล่าว
ไปพัฒนาการศึกษาของทอ้งถิ่น  

ปรับปรุง 
ปัชญาของ

หลักสตูรและ
ความสำคญั
ของหลักสูตร 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการ
ผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ดังน้ี  
         1. มีความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ 
ดาน คอม พิ ว เตอร์ ศึ กษ า  ส าม ารถป ระยุ กต ใช ใน 
การประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับสูงได 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้  
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะใน

การสอนและปฏิบัติงานการสอนด้านคอมพิวเตอร์  
2. เป็นผู้ มี ความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้ าน

คอมพิวเตอร์ศึกษา  
3. เป็นผู้นำทางวิชาการและผู้ช้ีนำสังคมในการ

ผลิตและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  

ปรับปรุง 
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
         2. มีทักษะในการสอนที่ผสมผสานศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
         3. เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะ
ชีวิต ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน 

4. เป็นผู้ มี จรรยาบรรณ ในวิชา ชีพ  มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
       ระบบทวิภาค    

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 

ปรับปรุง
จำนวน 

หน่วยกิต 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
       7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
                               ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                    ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                     
                                ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
         7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
                     ไม่น้อยกว่า 128  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครู               ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
      วิชาการศึกษา          ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
 บังคับ          ไม่น้อยกว่า   34  หน่วยกิต 
 เลือก          ไม่น้อยกว่า     2  หน่วยกติ              
       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 
 
 
 
 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
       7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
                                ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                                ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต         ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 
                                 ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 

         7.2 หมวดวิชาเฉพาะ      
                                 ไม่น้อยกว่า 103  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครู               ไม่น้อยกว่า   43  หน่วยกิต 
      วิชาชีพครู                      31  หน่วยกิต    
 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า   60  หน่วยกิต 
      วิชาเอก                 60  หนว่ยกิต 
          1)  วิชาบังคับ                       40  หน่วยกิต 
          2)  วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะ      20  หน่วยกิต 
        7.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี                     

ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง
จำนวน 

หน่วยกิต  
ในหมวดวิชา

เฉพาะ 
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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) 

0010421   ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารและพัฒนา   
              การเรียนรู้                             2(1-2-3) 

0701210   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ 
              เรียนรู้                                  2(1-2-3) 
2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 
2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
 
                   เลือก         ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 
                                                        2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                          2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ               
              การเขียน                               2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                   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  สุนทรียวิจักขณ์                       2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
                                                       2(1-2-3) 
2100118  ความจริงของชีวิต                     2(2-0-4) 
2100119  การพัฒนาตน                          2(2-0-4) 
2100120  สนุทรียภาพของชีวิต                  2(1-2-3) 
 
 
 
 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                                  ไม่น้อยกว่า   30  หนว่ยกิต 

8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                                ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
5100137  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

   3(2-2-5) 
5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
5100139  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ             3(2-2-5) 

8.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต   
  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกติ 

5100140  สุนทรียะ                                3(2-2-5) 
5100141  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 

8.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
 ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 

5100142  การคิดเชิงเหตุผล                    3(2-2-5) 
5100143  ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
                                                        3(2-2-5) 
5100144  พลเมืองที่เข้มแข็ง                     3(2-2-5) 

8.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 
  ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 

5100145  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                         3(2-2-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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         8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         
                                   ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

0101215   สังคมภิวัตน ์                           2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
1501032   ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ         2(1-2-3) 

2150108  ทักษะในการดำเนินชีวิต         2(1-2-3) 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3) 
 
         8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
                  เทคโนโลยี     ไม่นอ้ยกว่า   6  หน่วยกติ 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน        2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                        2(1-2-3) 

3410010   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
                                                        2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       2(1-2-3) 
4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
8.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
                             ไม่น้อยกว่า    130  หน่วยกิต 
         8.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   
                                ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
              ก.  วิชาการศึกษา   
                                 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
                   บังคับ   34   หน่วยกติ 
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   การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   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   จิตวิทยาสำหรับครู                   3(2-2-5) 
1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา      2(1-2-3) 
                      เลือก   ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต 
1100102   การพัฒนาทักษะการคิด         2(1-2-3) 
1100103   มนุษย์สัมพันธ์สำหรับคร ู           2(1-2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
                             ไม่น้อยกว่า    103  หน่วยกิต 
         8.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   
                                ไม่น้อยกว่า   43  หน่วยกิต 
              ก.  วิชาชีพครู   
                                                31  หน่วยกิต 
1100101  ภาษาเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 
1101101  คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ 

จิตวิญญาณความเป็นครู              3(2-2-5) 
1102101  การพัฒนาหลักสูตร                   3(2-2-5) 
1102202  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1            3(2-2-5) 
1102203  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2            3(2-2-5) 
1102404  คุรุนิพนธ์                               1(0-2-1) 
1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู้     3(2-2-5) 
1104201  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้   3(2-2-5) 
1104302  การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้   

                                          3(2-2-5) 
1105101  จิตวิทยาสำหรับครู                    3(2-2-5) 
1106201  การบริหารการศึกษาละการประกันคุณภาพ

การศึกษา                              3(2-2-5) 
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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   จิตวิทยาเด็กพเิศษ                   2(1-2-3)     
1109101   นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู     2(1-2-3) 
1109202  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู ้
              เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
1109303  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู ้
              เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
1109404  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น 
              ความรู้เบื้องต้น                        2(1-2-3) 
         
               ข.  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู   14  หน่วยกิต 
         (1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน  2  หน่วยกิต  
1100403  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 1  
                                                   1(90 ช่ัวโมง) 
1100404  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 2    
                                                   1(90 ช่ัวโมง) 
         (2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
                            เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
                                                 6(540 ช่ัวโมง) 
1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       
                                                 6(540 ช่ัวโมง) 
 
          8.2.2  กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  80  หน่วยกิต 
                  วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 

ก. บังคับ   60   หน่วยกิต 
4111101  คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
4111102   ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม    3(2-2-5) 
4111104  โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
4111105  การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
4111106  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  
                                                        3(2-2-5) 
4111209  ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา      3(2-2-5) 
4111210  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อ 
              การศึกษา                              3(2-2-5) 
4111211  ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์    3(2-2-5) 
4111315  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
                                                        3(2-2-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                             12  หนว่ยกิต 

1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90 ช่ัวโมง) 
1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90 ช่ัวโมง)   
1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90 ช่ัวโมง)   
1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(90 ช่ัวโมง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
         8.2.2  กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 
                  วิชาเอก                       60  หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                40  หน่วยกิต 
4111101  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
                                                         3(2-2-5) 
4111102  เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์       2(1-2-3) 
4111103  กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร ์
                                                         2(2-0-4) 
4111104  ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม   3(2-2-5) 
4111105  วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์                           3(2-2-5) 
4111106  สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์
                                                         3(2-2-5) 
4111207  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก    3(2-2-5) 
4111208  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
                                                         3(2-2-5) 
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4111316  การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุง 
              ไมโครคอมพิวเตอร์                   3(2-2-5) 
4111317  ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
4111318  เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา  
                                                        3(2-2-5) 
4111319  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร ์
              การศึกษา                              3(2-2-5) 
4111320  เทคโนโลยีระบบปฏิบตัิการ          3(2-2-5) 
4111425  คุณธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
4111426  การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
                                             3(2-2-5) 
4111427  การเรียนรู้ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์    3(2-2-5) 
4111428  โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา     3(1-4-4) 
4111430  ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 
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  การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา      3(2-2-5) 
4111212  การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
4111394  การทำเหมืองข้อมูลทางการศึกษา  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  ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา  
                                                       3(2-2-5) 
4111432  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา      2(1-2-3) 
4111495  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและ    3(2-2-5) 
              การประยุกต์ใช้งาน 
4111496  การประมวลผลคลาวด์และ          3(2-2-5) 
              การประยุกต์ใช้งาน 
 

4111212  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์          3(2-2-5) 
4111314  การพัฒนาและผลติสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์
                                                         3(2-2-5) 
4111315  การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูง       3(2-2-5) 
4111317  โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
4111318  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์
                                                         3(2-2-5) 
4111420  วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 

2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ    
20  หน่วยกิต 

4111209  ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4111210  การออกแบบมัลติมีเดยีและแอนิเมชัน 
                                                         3(2-2-5) 
4111211  ระบบการจัดการฐานข้อมูล           3(2-2-5) 
4111313  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม   3(2-2-5) 
4111316  การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบน

อุปกรณ์เคลื่อนที ่                       3(2-2-5) 
4111419  วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร ์
                                                         3(2-2-5) 
4111422  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา        2(1-2-3) 
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          ค.  การสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต                
4111479  การสอนคอมพวิเตอร์ระดับประถมศึกษา      
                                                        3(2-2-5) 
4111480  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 
                                                        3(2-2-5)      
 
          ง.  เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก 
                                    ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
9. คำอธิบายรายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      9.1.1 กลุ่มภาษาและการสือ่สาร   

                       ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

              บังคับเรียน  10 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

9. คำอธิบายรายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                       ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
9.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

                                ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 
5100136   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(2-2-5) 
              Thai for Communication 
       ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่อง
ที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส
ต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร 
อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Use Thai language to communicate 
properly in different situations, analyze and 
summarize the main points of the story, use 
critical thinking in speaking in positive way on 
various occasions, and with proper language 
register, communicate with proper/appropriate 
tone of voice, read aloud according to 
phonetics guidelines, read and write for 
comprehension on various types of writing, 
communicate with respect to proper social 
etiquette 

 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
 
 

ไม่มี 

5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
                                                    3(2-2-5)            

English Listening and Speaking 
Skills 

              ฟังและพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุป
ประเด็นสำคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ 
แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่ ง
รอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว 

วิชาใหม่ 
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การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่อง
ที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูด
โต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้
ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาท
ทางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้น
กระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  
รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึก
ปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

Practice listening and speaking to 
explain and summarize important topics; listen 
and speak dialogues and short conversation 
for main ideas by using sentences and idioms 
regarding topics about personal and 
background information (i.e. personal and 
family data, shopping, local geography, 
employment), Practice real-like daily dialogues 
for communication in various situations using 
proper tone and intonation with appropriate 
social language, manner and etiquette. study 
English native speaking’s cultures through 
communication in four language skills- 
listening, speaking, reading and writing, and 
exert inquiry and information retrieval skills , 
The emphasis is on practicing  communication 
in several different situations 

ไม่ม ี

5100138   การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                    
 3(2-2-5)               

English Usage and Communication 
สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา 

คำบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้
ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ 
ได้แก่ การใหค้ำแนะนำ การให้เหตุผล และการกล่าวร้อง
ทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง 
โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อ
ที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับ
ใจความสำคัญ และประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่
อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์สำคัญ  และแสดงความคิดเห็นได้  เขียน
จดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ งสื่  : ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 

วิชาใหม่ 
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Listen and speak about daily 

routines in familiar topics regarding general 
living, education and some descriptive 
information, take note with standard written 
English, give expressions for various purposes 
such as giving suggestions and reasons, making 
complaints, talking about personal experience, 
and making argumentation, give presentation 
and make conclusion about familiar topics and 
situations. read for comprehension to transfer 
information about main idea and supporting 
details and other related information. Write a 
report and express their ideas and opinion 
about familiar topics, learners’ own 
experiences, and important. Write letters in 
common-used styles related to interesting 
topics to  develop all four communication 
skills: listening, speaking, reading, and writing, 
necessary for daily communication 

ไม่ม ี

5100139   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ     3(2-2-5) 
  English for Professional Purposes 

สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การ
สอนและเรื่องสำคัญ เกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็น
ธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสาร
เนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนใน
หัวข้อท่ีหลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจบั
ประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ 
และอธิบายข้อคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบ
และข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

Practice natural communication in 
real-like setting at near- native speaker level in 
respect to teaching and education professional, 
practice comprehensive communication that 
include related-important details in variety 
topics; study important cases and situations to 
show ideas, and perspectives upon its strength 
and drawback about that particular case and 
situation, practice English communication 
through English Camp 

 
 

วิชาใหม่ 
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2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
              ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
นำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร  

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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

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

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100104    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้                 2(1-2-3)               
 English   for Communication 
                and Learning Development 
                 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งก ารฟั ง พู ด  อ่ าน  เขี ยน   ใน ชีวิ ตป ระจำวัน ใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
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 
2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 
   Melayu for Communication 
                การใช้ภ าษ ามลายู เพื่ อการสื่ อส ารใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ  
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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3)  
                Melayu for Communication  and 
 Learning Development  
                พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคำภาษามลายูให้
ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ     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 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 

 English for Communication 1 
               การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำ
และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลทีถู่กต้องเหมาะสม 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 
 

2100117   ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)               
               Thai for Careers 
                การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
นำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่ อนำไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ การงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน 
 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 

ไม่มี 

ปรับออก 
 

      เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต 
2100103    หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  
                                                      2(2-0-4) 
                Principles of Reading and Writing  
                Thai Words 
                หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคำ
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การอ่านและการเขียนคำไทยผิด
ไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ
คำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคำ
ไทยให้ถูกต้อง 
               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 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 การนำเสนองานหน้าช้ัน และฝึก
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ 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  

ไม่มี 

ปรับออก 
 

2100106    ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
                และการเขียน                    2(1-2-3) 
                English for Reading and Writing  
                Development 
                 พัฒ นาการอ่ านภาษาอั งกฤษ เพื่ อ ให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนำไปใช้
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 

ไม่มี 

ปรับออก 
 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
              Basic Melayu  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้

ไม่มี 

ปรับออก 
 



98 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 

          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   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
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  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 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน      2(1-2-3) 
              Basic Arabic 
               อั กษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้ างคำ 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 

2100116   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   2(1-2-3)  
               English for Communication 2 
               การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

9.1.2 กลุ่มวิชาวิถแีห่งชีวิต 
                                  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ                                  3(2-2-5) 
 Aesthetic 

               ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหา
ของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวง
มาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึก
ปฏิบัติการ รำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง 
จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทั ศน ศิ ลป์  ห ลั กก ารท างทั ศน ธาตุ  หลั ก การจั ด
องค์ประกอบศิลป์  หลักการออกแบบป้ ายนิ เทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้  และแฟ้มผลงาน 
จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์
ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of 
modern Thai songs and Thai standard classical 
dance songs, play musical instruments, design 
and organize recreation activities, dance in Thai 
standard classical dance, design and organize 
performances, analyze principles of aesthetics 
in visual arts, principles of visual elements, 
principles of art composition, and principles of 
bulletin boards. Design settings and stages, 
learning materials and portfolios, create art 
works, and present and criticize the art works 

 
วิชาใหม่ 
 

ไม่ม ี

5100141    การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
3(2-2-5) 

Health Promotion and Care 
สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และ
นโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย 
จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการ
ในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะในด้านท่ีสำคัญ  

Search for information, analyze, 
summarize health promotion and care, the 
importance of sports and recreation, and 
public policy of health promotion, create and 
arrange the health promotion and physical, 
mind, society and wisdom care, Design sports 

วิชาใหม่ 
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and recreation for learning management, 
readiness of health promotion and care of 
main issue   

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
สร้างสรรค์และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต  

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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100112   วิทยาการแห่งความสุข     2(1-2-3)  Happiness Study 
               Happiness Study 
           ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น 
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนำหลักคำสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
               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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชวิีต 
                                                      2(1-2-3)     2(1-2-3) 
              Information For Life Long Learning 
          ความหมาย บทบาท และความสำคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
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 การดํารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ 
ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แต
ละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมาย
ของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ  
อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 

2100119    การพัฒนาตน       2(2-0-4) Self Development 
               Self Development  
   หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม 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  

ไม่ม ี

ปรับออก 
 

2100120    สนุทรียภาพเพ่ือชวิีต     2(1-2-3)                
   Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ่ านขั้ น ตอนการเรี ยน รู้ เ ชิ งคุณ ค่ าจ ากการรำ ลึ ก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

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 

9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                                 ไม่น้อยกวา่   6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
                                 ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
5100142   การคิดเชิงเหตุผล   3(2-2-5) 
  Logical thinking 

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณ
ตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ 
การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้ เง่ือนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์  และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  วิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

Analyze, design and present how to 
calculate in ordinal steps of numbering 
calculation such as proportions, percentages, 
problems solving, reasoning, giving conditions 
in term of language, symbolic reasoning and 
pattern of explaining the phenomena in 
everyday life analyze problem for possible 
solutions, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain current world’ news and 
achieve data-based decision making 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี

5100143  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ                               3(2-2-5) 
21st Century Skills for Living and 
Occupations                
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ

ทั กษะ 5cs และทั กษะด้ านสารสน เทศ สื่ อ  และ
เทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่
สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21  

 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
Explore, analyze 5Cs’s concepts and 

Information Media and Technology Skills by 
integrate and apply to develop the important 
skills for life-living and effective working in the 
21st century era 

ไม่ม ี

5100144    พลเมืองท่ีเข้มแข็ง               3(2-2-5) 
Potency Citizenship  
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ  จัดทำ

โครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง และ
เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create 
projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences and aware 
of equality and equity, respect for freedom 
and peaceful in Thai society and international 
community in accordance with the principles 
of tolerance, create and comply with social 
rules and basic laws related to democratic way 
of life with the King as Head of State, have 
strong citizenship and respect people’s right, 
have a spirit mind and public awareness 

 

2150101   สังคมภิวัตน์     2(2-0-4) 
  Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส 
โลกา-ภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง 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, 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
tradition, economics and political affairsy in 
various dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs. 
2150102   การจดัการทางสงัคม     2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

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   

ไม่ม ี

ปรับออก 

2150103   ทักษะชวิีตและจติสำนกึสาธารณะ 
      2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious 

Mind 
  ความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส ำ 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 รวมทั้งการให้ความสำคัญ
ของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

2150108   ทักษะในการดำเนินชีวิต           2(1-2-3) 
  Skills for Life   
    ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร ตั ด สิ น ใจ แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ใน
ชีวิตประจำวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และ

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
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 
2150109   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3)                
  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้าง
จิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
   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  

ไม่ม ี

1. คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพิ่มเติม
คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาองักฤษ 
 

       9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
              เทคโนโลยี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 
  หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
  Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 

9.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 
                                 ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
5100141   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

                                           3(2-2-5) 
The King Philosophy for Local 
Development  
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ  วิ เคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและ
ร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคี
เครือข่าย 

Apply the royal working guideline, 
sufficient economics philosophy, including the 
concept of sustainable development, study 
concepts of the royal-initiated projects, as well 
as analyze the intelligent learning approach 
for pilot project of community development 
based on the king philosophy and holistic 
integration with associate network 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
  Development  
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสำคัญ
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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชวิีตประจำวัน                  
      2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily   

Life 
 ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บคอมพิ ว เตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
  Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4100108   วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจำวัน    2(1-2-3)     2(1-2-3)  
  Science in Daily Life 
  พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า  
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงาน
ในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการ
เก็บรักษา 

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 ี

ปรับออก 
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4100109   การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต 
     2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life 
   Development 
   กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติ ในการเล่นกีฬาเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 
  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 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 

9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
                             ไม่น้อยกว่า    128  หน่วยกิต 
         9.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   
                                ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
                 9.2.1.1  วิชาการศึกษา    36  หน่วยกิต 
                          1) วิชาบงัคับ       34  หน่วยกิต                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
                             ไม่น้อยกว่า    103  หน่วยกิต 
         9.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   
                                ไม่น้อยกว่า   43  หนว่ยกิต 
                 9.2.1.1  วิชาชีพครู        31  หน่วยกิต 
 
1100101   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร             3(2-2-5)           

Language for Communication 
ใช้ภาษาเพื่ อการสื่อสาร ในการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
วาทวิทยาสำหรับครู  หลักการ เทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

 

 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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Use language for communication in 

learning management appropriately in 
accordance with context and learner’s 
differences, learners with special needs, by 
analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and 
techniques of Thai Language Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to transmit meanings in 
instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, 
writing, and gestures to develop learners, seek 
for general information for broader, up-to-date 
self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for 
peaceful living 

1101203  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ    
                                                      2(1-2-3)                                             
              Moral and Ethics 
              หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมและจรยิธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด เพื่อใหผู้้เรียนปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละใหส้ังคม
และปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
              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 
 
 

1101101   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู             3(2-2-5) 
Ethics and Spirituality for Teachers 
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   
บู รณ าก ารอ งค์ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ ค่ านิ ย ม ขอ งค รู  
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู 
จิ ต วิญ ญ าณ ความ เป็ น ค รู  กฎ ห มายส ำห รั บ ค รู  
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
             Behave morally, intend to develop 
learners as a spiritual teacher, be a role model 
with virtues and ethics, and a good citizen, be 
admired by students and society analyzing, 
synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of 
teachers, spiritual teacher, law for teachers, 
condition of teacher professional development 
using experiences and case studies, practice 
using reflection to apply for self-development 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ช่ือวิช 
3.ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 

1102202   การพัฒนาหลักสูตร                 3(2-2-5)     
   Curriculum Development 

หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การ
นำหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดทำหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลกัสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรได้ 

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 
 

1102101   การพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
Curriculum Development 
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  นำหลักสูตร
ไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการ
ประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Design and develop school 
curriculum that consistent with the discipline, 
the educational institute and community 
context, curriculum application and evaluate 
by applying the principles, concept, theory, 
basic education philosophy, social psychology, 
culture and technology, basic education 
curriculum. Curriculum applying and 
evaluation. Problems and trends in curriculum 
development to promoting skills, using and 
evaluating curriculum, thinking reflection to 
apply for self-development in being a good 
teacher with modern knowledge and keep up 
with the changes. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน 
                                           3(2-2-5)                                      

                Learning  and Classroom  
               Management 
                หลักการ แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และ
แก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
จัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริงสรา้งบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้

1102202   วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1        3(2-2-5) 
Learning Management Science 1 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติ

สาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มปีัญญารู้คิดและ
มีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการ
เรียนรู้  ทฤษฎี จิตวิทยาการเรี ยนรู้  กระบวนการ

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ช่ือวิช 
3.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

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 

สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เพื่ อพัฒ นาทักษะในศตวรรษที่  21 
การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  มีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง   

Plan and manage learning in 
accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator 
related to context and individual differences 
among learners, learners with special needs, 
manage and create learning atmosphere for 
learners to enjoy learning, realize learners’ 
health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology 
in learning management, learning theories, 
brain theory and learning, theories of 
psychology in learning, process of learning 
innovation creation, learning innovation to 
develop 21 century skills, inclusive education, 
micro teaching practice, teaching practice at 
school, use reflection to create and manage 
learning to be able to construct learning, 
learning management skills and use reflection 
to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 

ไม่ม ี

1102203   วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2        3(2-2-5) 
Learning Management Science 2 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

วิชาใหม่ 
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ท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนด้วยการ
ช้ีแนะ  การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มี
บริบทแตกต่ างกัน เพื่ อให้ มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็ นครูที่ ดี   มีความรอบรู้  และทัน สมั ยต่ อความ
เปลี่ยนแปลง 

Plan and manage learning in 
accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator, 
have learners be inspired in learning and create 
innovation accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an 
innovator related to context and individual 
differences among learners, learners with 
special needs, manage and create learning 
atmosphere for learners to enjoy learning, 
realize learners’ health by managing and 
integrating contents and language, integrated 
learning, learning management integrating 
resources and materials in community, digital 
technology, process of creating learning 
innovations, develop learners by giving advice, 
design and construct lesson plans with 
integrated of contents and language in 
accordance with individual major, practice 
micro teaching, practice teaching at school with 
difference contexts to be able to construct 
learning, learning management skills, use 
reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes 

ไม่ม ี

1102404  คุรุนิพนธ์                           1(0-2-1) 
Individual Development Plan 
จัดทำครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  
คุณลักษณะของความเป็นครูผ่านกระบวนการถอด
บทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย

วิชาใหม่ 
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ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ  สะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan 
(ID Plan) by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together 
with teachers characteristics through the lesson 
learned from teaching experience in 
educational institution and self-learning, attend 
the activities to fulfill capacity in after action 
review (AAR) individually as well as share and 
learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes. 

1103402  นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง            
              การศึกษา                             3(2-2-5)                               
              Innovation and Educational  
              Information Technology 
               ห ลั ก ก า ร  แ น วคิ ด ก ารออ ก แ บ บ  ก า ร
ประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
              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 

1103101   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
Innovation and Information 
Technology for Educational 
Communication and Learning  
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ใน การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกรที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่ อสารการศึกษาและการเรียนรู้  กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with 
individual major to develop learners’ 
intellectual and to be innovators based on 
contexts, learner individual differences, and 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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learners with special needs by analyzing 
principals, concepts, and theories being 
relevant to innovation and information 
technology for educational communication and 
learning, laws, and ethics in utilizing digital 
technologies in order to be able to select and 
apply innovation and information technology 
for educational communication and learning 
effectively, not pirate intellectual properties, 
and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

1104201  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้             
                                                      3(2-2-5)    
               Educational Measurement and                  
              Evaluation 
               หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและ
การประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
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 

1104201  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

Learning  Measurement  and 
Evaluation  
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้ เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through 
methods which are practical and appropriate 
to the subject matter, context, individual 
difference of learners, and learners with special 
needs, reflect the evaluation result for learner 
development and quality development of 
learning management under the concepts and 
theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and 
evaluation instrument design, feedback giving 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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for learning promotion in learners, guideline of 
using measurement and evaluation result in 
learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up 
to date. 

1104302    การวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5)     
                Research for Learning      
                Improvement 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 
การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สามารถนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถทำ
วิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

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 

1104302   การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

Research and Development in 
Innovation and Learning 
วิจัย แก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้ เรียน สร้าง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัย
โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
นวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  และพัฒนาผู้ เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to 
develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with 
individual major, context of learner individual 
differences, and learners with special needs by 
studying, analyzing problem conditions and 
needs in learner development in classrooms, 
design research by applying principals, 
concepts, research theories, researchers’ 
ethics, research instrumentation, apply digital 
technologies for creating innovation in research 
to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to 
be able to implement research results in 
developing learning management and learners, 
and use reflection to apply for self-

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

1105202   จิตวิทยาสำหรับครู           3(2-2-5)                                
                Psychology for Teachers 
                จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
                 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 understand and 
promote full potentiality of learning 

1105101  จิตวิทยาสำหรับครู                 3(2-2-5) 
Psychology for Teacher 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

จิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึ กษา และจิตวิทยาให้
คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้คำแนะนำกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
การศึกษารายกรณี  การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนได้อย่างเป็น
ระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning 
management that could develop learners 
based on their ability and age as well as 
develop those with special needs, focuses on 
the concepts of psychological development 
theories, educational psychology, counseling 
psychology, executive function for learning, 
learning and development promotion by age 
of learners, learning management for learners 
with special needs, and the guideline to give 
advice to parents for learner development, 
explore the case studies and the reflective 
practice to design learner assistance and 
development based on individual ability of 
each learner, develop their future learners with 
the soul of teacher with well-organized leaner 
development report system and feedback 
giving for parents and related people which 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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leads to collaboration in learner development, 
use the reflective practice in self-development 
to be a good teacher who is proficient, smart, 
and up to date 

1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา      2(1-2-3)                                                         
             Educational Quality Assurance 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
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  
 

1106201   การบริหารการศึกษาละการประกัน
คุณภาพการศึกษา                 3(2-2-5) 
Education Administration and 
Quality Assurance in Education 
บูรณ าการองค์ความรู้ทางการบริหาร

การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ ละระดับและประเภทการศึกษา  
ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้    โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Integrating knowledge in educational 
administration, Information system for quality 
management of educational institutions to be 
understanding the context of school in all type 
and level, create innovation in the 
implementation of educational quality 
assurance. Practicing to perform educational 
quality assessment and learning management 
by applying principles, concepts, theories, 
guideline on quality management of education 
and related laws and think reflection to 
applying for self-development to be a good 
teacher with knowledge and keep up with 
changes. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวน 
หนว่ยกิต 
4.ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
 

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

ไม่ม ี

ปรับออก 
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อย่างสันต ิ  

        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  คุณลักษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู   การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
ที่สอนและกลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 
               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 ี

ปรับออก 

1101202  ปรัชญาการศึกษา                    3(2-2-5)                                
              Philosophy  of  Education                                                         

ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ไม่ม ี

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

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญของ UNESCO ได้แก่ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความ
ยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยมที่จำเป็นในการ
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  

ไม่ม ี

ปรับออก 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด            2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
    ความหมาย และความสำคัญของทักษะการ
คิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และ
การคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ เช่น 
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิด
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอความคิด
และแผนผังความคิด   การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
คิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 
    Meaning and the importance of basic 
thinking skills, content of intellectual 
development and human thinking, concepts, 
theories  and principles about developing 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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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   มนุษย์สัมพันธส์ำหรับครู           2(1-2-3) 
    Human Relationship for Teachers 
    ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการ
และเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของ
ครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน 
การประเมินมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

1100104   การสอนเพศศึกษา                  2(1-2-3) 
    Sexuality Education 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพศศึกษาใน
สถานศึกษา  เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย  พัฒนาการทาง
เพศ อนามั ย เจริญ พั นธุ์  การดู แลสุ ขภาพทางเพศ 
สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ 
เพศสภาพ และเพศสรี ระ  อิ ทธิพลของสั งคมและ
วัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ  
ทักษะการตัดสินใจต่อรอง  การสื่อความต้องการตาม
ความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนฐานของการ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจน
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 
    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 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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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
เป็นมาและความสำคัญของหลักสูตร หลักการจุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์ และ
กิ จกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ห ลั กสู ต ร  ห ลั กก ารและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  การ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
    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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

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

ไม่ม ี

ปรับออก 
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1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา   2(1-2-3) 
    Utilization of Mass Media in  
              Education 
    ความหมาย ความสำคัญของสื่อสารมวลชนที่
มีต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจาย เสียง 
วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่าย
ข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 
    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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(1-2-3) 
Adolescence Guidance Psychology 

    วัยรุ่ น และทฤษฎี พั ฒ นาการของวัย รุ่ น 
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการแนะแนว
วัยรุ่น  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
วัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะ
แนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และ
ส่วนตัว 

    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 

ไม่ม ี

 

ปรับออก 

1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                   2(1-2-3) 
    Exceptional Child Psychology 
    ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็ก
กลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผล
ต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริม

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
พัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
   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 
1109101  นันทนาการเบ้ืองต้นสำหรับครู     2(1-2-3) 
    Introduction to Recreation for  
              Teachers 
    ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความสำคัญของนันทนาการ ความสำคัญของนันทนาการ
ต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการสำหรับเด็ก 
การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ   สำหรับเด็ก ความ
รับผิดชอบในการนันทนาการ  สำหรับตนเอง ครอบครัว   
โรงเรียนและชุมชนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติ 
    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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

1109202   ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง 
               ขั้นความรู้เบือ้งต้น                  2(1-2-3) 
     Cub Scouts and Junior Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
     วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสำรอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือ
ไทย หลักสูตรการฝกึอบรมผูก้ำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
ขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสำรอง วิชาดาวดวงท่ี 1  
ดาวดวงที่ 2  ดาวดวงที่ 3  และวิชาพิเศษ กระบวนการ
จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง พิธีการลูกเสือสำรอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ และการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้
กำกับลูกเสือเนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น 
    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 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
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   ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
               ขั้นความรู้เบ้ืองต้น                  2(1-2-3) 
    Scouts and Girl Guides Basic Unit  
               Leader Training Course 
     การปฐมนิ เทศและการฝึกอบรมลูกเสือ  
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก 
ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่  
ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือ
สามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน  การวางแผน  
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือ พิธีการ
ลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ  
การเดินทางไกล การมีจิตสำนึกสาธารณะ โครง 
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

1109404   ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
               ขั้นความรู้เบื้องต้น                  2(1-2-3) 
    Senior Boy Scouts and Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 

การปฐมนิ เทศและการฝึกอบรมลูกเสือ 
กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมาย
และวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ   วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ   
ระบบหมู่   ที่ประชุมนายหมู่   การประชุมภายในหมู่และ

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
กอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ บทบาทการทำงานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เง่ือน 
แผนที่  เข็มทิศ สิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์   การปฐม
พยาบาล การมีจิตสำนึกสาธารณะ  และการประชุมกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ 
    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 
                 9.2.1.2  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู     

                                            14  หน่วยกิต 
1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1     1(90 ชั่วโมง) 
              Teaching Practice 1 
              บูรณาการความรู้ ด้านการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และ
นำเสนอผลการศึกษา 
             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 

                9.2.1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                                            14  หน่วยกิต 

1100102   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 2(90 ชั่วโมง) 

Internship 1 
สรุป คุณ ลั กษ ณ ะของต น เอ งและครู  

ที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจำช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบท
ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ อ ใช้ ในการพัฒนา ดู แล ช่ วยเหลือผู้ เรียนให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณ ภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูป แบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทาง
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์
การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ

 
 
1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
 



125 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
เปลี่ยนแปลง 

Summarize the characteristics of 
oneself and teachers that outstandingly love 
and faith in the teacher profession, identify 
ethics for self and professional, Knowing the 
role of teachers as instructor  and classroom 
teachers, understanding the community 
context, collaborating with parents to collect 
information for developing, caring, helping 
students to have desirable trait, Including 
systematically reporting the results of student 
quality development in the form of case 
studies by applying psychological knowledge, 
digital technology. School curriculum 
development to improve learners according to 
their potential ,Summarize the guidelines and 
the characteristics of professional development 
activities of teachers both in and out of 
educational institutions through the 
observation and analysis of teacher role, lesson 
learned from experiences in educational 
institutions, synthesize knowledge and apply 
the results of learning in the school to 
evaluate by Individual after action reviews 
(AAR) and  knowledge sharing by professional 
learning community approach (PLC) for self-
development with knowledge and keep up 
with the changes. 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90 ชั่วโมง) 
               Teaching Practice 2 
               บูรณาการความรู้ ด้านการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล 
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหา
ผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
และนำเสนอผลการศึกษา 
                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  

1100203   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
                                           2(90 ชั่วโมง) 
                Internship 2 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่ เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองใน

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
applying for teaching  practice in school at least 
two weeks and presenting the result of the 
practical 

การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ เท่ าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Behave as a good model with 
morality and ethics according to professional 
ethics, working as an assistant teacher with 
mentor by planning course design in term of 
content, activities, media, technology and 
evaluation according to learning strands, 
integrated knowledge in educational 
administration, innovation design, The 
implementation of educational quality 
assurance in each level of education, creating 
high quality learning and happy classroom 
atmosphere, collaborating with parents to 
develop and enhance students to have 
desirable trait, analyzing and presenting self-
development guidelines to be a professional 
teacher who keep up with the changes both 
professional science and discipline science, 
Participate in projects related to culture 
conservation and local wisdom, apply the 
results of learning in the school to evaluate by 
Individual after action reviews (AAR) and  
knowledge sharing by professional learning 
community approach (PLC) for self-
development with knowledge and keep up 
with the changes. 

ไม่ม ี

1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
                                 2(90 ชั่วโมง)              
Internship 3 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตน
เป็ นแบบอย่ างที่ ดี มี คุณ ธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ัน

วิชาใหม ่
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เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่น
ในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตน เองให้ มี ค วาม รอบรู้  ทั น สมั ยและทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง             

Teaching practice in educational 
institutions, Behave as a good model with 
morality and ethics according to professional 
ethics, create classroom atmosphere that 
enhance happy learning, organize learning 
activities that encourage learners to develop 
higher-order thinking processes by applying 
digital technology or modern educational 
innovations. Collaborate with parents to 
develop and commitment to solve students' 
problems with desirable trait through research 
methodology, self-reflection from participating 
activities that promote professional progress, 
projects related to culture conservation and 
local wisdom, apply the results of learning in 
the school to evaluate by Individual after 
action reviews (AAR) and  knowledge sharing by 
professional learning community approach 
(PLC) for self-development with knowledge 
and keep up with the changes. 

1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
                          6(540 ชั่วโมง) 
              Practicum 1  
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงาน
หน้าที่ครูผู้สอน ครูประจำช้ัน  งานสนับสนุนการเรียน 
การสอน  หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่

1100405   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
                                              6(290 ชั่วโมง) 
    Internship 4 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็น

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
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แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในช้ัน
เรียน การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผล
การเรียนการสอน การนำผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 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 

นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประ เมินสะท้ อนกลับ  (AAR) เป็ น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตน เองให้ มี ค วาม รอบรู้  ทั น สมั ยและทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง 

Working in teacher duties, behave as 
a good model with morality and ethics 
according to professional ethics, create and 
organize learning activities that the learners are 
happy resulting in higher-order thinking 
processes and leading to innovator, creating 
modern educational innovations, Integrating 
community context with learning activities in 
and out of classroom. Creating cooperation 
network with parents and communities to 
develop and commitment to solve students' 
problems with desirable trait through research 
methodology, self-reflection from participating 
activities that promote professional progress, 
projects related to culture conservation and 
local wisdom, apply the results of learning in 
the school to evaluate by Individual after 
action reviews (AAR) and  knowledge sharing by 
professional learning community approach 
(PLC) for self-development with knowledge 
and keep up with the changes. 

ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
4.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
 

1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      
                          6(540 ชั่วโมง) 
              Practicum 2 
              การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกใช้การผลิตสื่อและ

ไม่ม ี

ปรับออก 
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นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิค
และยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ การทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนำผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทาง
การศึกษา 
             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 
  4111426  การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

                                          3(2-2-5) 
               Information System Management  
               for Education 
                แนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ และ
องค์ประกอบของระบบและความสัมพันธ์ระหว่ าง
องค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้ าที่ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา สามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และ
การปฏิบัติงานขององค์การได้อย่างถูกต้อง เช่น ด้านการ
บริหาร การบริการ การเรียนการสอน และกิจกรรม
นักเรียน  
               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  

4111101   การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
3(2-2-5) 

Educational Information System 
Management 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ 

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ  องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศทางการศึ กษา การประยุกต์ ใช้ระบบ
สารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติ การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 
โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรม
ตารางคำนวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

Concepts of information system 
management, office automation systems, 
components of educational information 
systems, applications of information systems 
for decision making and practice in using 
software packages for office automation 
management, word processing programs, 
presentation programs, spreadsheet programs, 
information management with modern 
technology and management of educational 
information systems. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่ม ี

4111102   เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์  2(1-2-3) 
Technology for Science 
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ การ
รวบรวมข้อมูล การเลือกวิธีการ การออกแบบและ
ปฏิบั ติการ การทดสอบ การปรับปรุ งแก้ ไข  การ
ประเมินผล การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและ
สามารถใช้เทคโนโลยีจัดทำโครงงานเทคโนโลยีสำหรับ
วิทยาศาสตร์ 

Scientific Inguiry, identifying 
problems or needs, collecting data, choosing a 
method, designing and operating, testing, 
improving, evaluating, choosing technology to 
solve problems and being able to use 
technology to create a technology project for 
science. 

วิชาใหม ่

4111425  คุณธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์  
                                                      3(2-2-5) 
               Virtue for Computer Teacher 
                ปัญ หาและวิ เค ราะห์ ปัญ หาคุณ ธรรม 
จริยธรรมที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
หลักการเชิงคุณธรรมที่ครูคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ หลักการ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์
และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่สมควร และเป็นภัย
ร้ายแรงต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคม และการป้องกัน ทั้งนี้
ให้มีการฝกึปฏิบัติการวิเคราะห์และอภิปรายหลักคุณธรรม
จากกรณีตัวอย่างในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏมาแล้ว
และ/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  
 
 
 

4111103   กฎหมายและจรรยาบรรณทาง 
คอมพิวเตอร์                        2(2-0-4) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทาง
ดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระทำความผิด
ทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

Computer Crime Act (CCA), privacy 
law, freedom of opinion, intellectual property, 
computer and cybercrime, morality and ethics 
for computer professionals, digital citizenship, 
digital intelligence, media literacy and case 
studies of crime offenses via computers and 
the Internet. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 
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4111102  ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม  
                                                      3(2-2-5) 
              Programming Algorithm 

     พื้นฐานการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธี ข้ันตอนวิธีแบบลำดัล ตัดสินใจ และวนซ้ำ กล
ยุทธ์ของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของภาวะคำนวณ และขั้นตอน
วิธีการเรียงลำดับและการค้นหา 
               Analytical foundation and 
introduction to the programming algorithm 
(sequence, decision and loop), stretegies 
algorithm, computability, sorting, and searching 

4111104   ขั้นตอนวธิีและการเขียนโปรแกรม 
3(2-2-5) 

Algorithm and Programming 
ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา 

การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัวแปร โครงสร้างควบคุม 
การนำเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม 
วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรม
แก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 

Algorithm, flowchart writing, 
problem-solving, logical thinking, data types, 
variables, control structures, data imports, 
result displays, programming principles, 
problem analysis by program methods, 
practice in programming with computer 
language and a creation of a small problem-
solving program. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 

4111101  คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 
                                     3(3-0-6) 
              Mathematics for Computer  
               วงจรตรรกะดิจิทั ลซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการ
ออกแบบวงจรโดยใช้เกต  รวมถึงระบบจำนวน และวงจร
การบวกเลข  เซต  เมตริกซ์  ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 
              Digital logic curcuit concerning 
designing the circuit using gate, the numeral 
system, adder, set, matrix and methematical 
function 

4111105   วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 
 คอมพิวเตอร์                       3(2-2-5) 
 ระบบเลขจำนวนจริง ระบบเลขฐาน การ

แปลงเลขฐาน การคำนวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบบูลีน 
ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์  ทฤษฎี
กราฟ ฝึกปฏิบัติการจำลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบส
โปรแกรมมิ่ง หลักการพื้นฐานการแก้ไขปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หลักการและแนวคิดเชิงคำนวณ การแยก
ส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบและ
การคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงคำนวณเพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 The real number system, the 
decimal number system, the decimal number 
conversion, the decimal number calculation, 
logic, relationship and functions,  set theory, 
Boolean algebra, a logic gate,  the Karnaugh 
map, Vector, Metrix, graph theory, practice in 
simulation  of logic gates, Block-Based 
programming, basic principles for solving 
mathematical problems, principles and 
computational concepts,  problem separation 
and decomposition, pattern finding and 
abstract thinking and case studies of 
computational thinking to solve everyday 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 
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problems.   

4111315   โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
                                                    3(2-2-5) 
               Computer Architecture and             
               Structure 
               หลักของตรรกะเชิงตัวเลข สถาปัตยกรรม
หน่วยความจํา การแทนรหัส ข้อมูล โครงสร้างหน้าที่การ
ทํ า งาน ส่ วน ต่ า งๆ  ขอ งเค รื่ อ ง  ก ารจั ด ก ารระ ดั บ 
ภาษาแอสเซมบลีการประมวลผลแบบหลายตัวประมวล 
              The principles of digital logic, memory 
architecture, data representation, structures and 
functions o f computer, leve l o rgan isation , 
assembly language for multiprocessing 

4111106   สถาปั ต ยก รรมแล ะกา รซ่ อมบ ำ รุ ง
คอมพิวเตอร์                       3(2-2-5) 
หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประกรอบในการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน้าที่วงจร
ตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม การ
อิน เทอร์ เฟส  และอุปกรณ์  IoT อุปกรณ์ และการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้
ง า น ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  บ ท บ า ท  ห น้ า ที่ ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วย
ประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้ งระบบปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา 
และปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์   

Working principles of hardware, 
software and microprocessor, structures and 
elements of computer processing, memory, 
logic circuit function, a bus, system, command 
signals and control circuits, interfaces and loT 
equipment, equipment and computer 
assembly, types and usage patterns, operating 
systems, forms and functions of operating 
systems, work division and allocation, 
processing units, operating system installation 
and peripheral devices, ways to problem 
analysis, maintenance principles and computer 
maintenance operation. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาองักฤษ 

4111431  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
                                                     3(2-2-5) 
              Computer Graphic Design 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพ 2 มิติ เทคนิคการย่อ
หรือขยาย การหมุน การตัดภาพ การจัดรูปแบบตัวอักษร 
ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป  
               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  

4111207   การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 3(2-2-5) 

Computer Graphic Design 
ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ 

ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบงาน
กราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและ
วัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับสร้างงานกราฟิกได้ 

Art design, drawing, color theory in 
graphic design, principles of graphic design, 
types of graphic, art and graphic material 
production, graphic customization, infographics, 
and practice in using applied programs for 
creating graphics.  

 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 
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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 โดยประยุกต์ใช้กับระบบงานทางการ
ศึกษา 
               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  

4111208   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
3(2-2-5) 

System Analysis and Design 
ระบบสารสนเทศขององค์กร กำหนด

ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ สำรวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน 
กำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ 
ใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล 
ออกแบบข้อมูลนำเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของ
ระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานขนาดเล็ก
และการจัดทำเอกสารรายงาน 

An organization information system, 
defining relevant people in charge of 
information system development, processing 
system development, exploring work systems, 
analyzing work systems, specifying problems 
and operational feasibility studies, using 
dataflow diagrams, using  diagrams to show the 
relationship of data, creating data dictionaries, 
designing import data, designing forms, 
displaying system results and having practice in 
analyzing a design of small work systems and 
reporting documents. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 

4111318   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
                                                      3(2-2-5) 
                 Computer Network in Education   
                  ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและส่วนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรม แบบ
พร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท 
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรร
ห น่ ว ย ป ระ ม วล ผ ล  ก ารบ ริ ห ารแ ล ะก ารจั ด ก าร
หน่ วยความจำ  การจัดลำดับงานและการจัดสร ร
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  
 

4111212   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
Computer Network System 
ท ฤษ ฎี ก า รสื่ อ ส า ร  ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย

คอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี ระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บำรุงรักษาระบบ
เครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

Communication theory, computer 
network system, communication protocols, 
topology, security system, the internet system, 
analytical operation, design and installation of 
computer networks within an organization and 
outside an organization, network maintenance 
and computer server systems.    

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 
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4111427   การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
                                                       3(2-2-5) 
               Electronic learning 
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ทฤษ ฎี ก าร เรี ย น รู้  น วั ต ก รรม ก าร เรี ย น รู้ ผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่ออิ
เล็กทรอนิสก์เพื่อการเรียนรู้ 
                Fu n d am en ta l kn o w le d ge  of e-
learning, learning theory, learning innovaton via 
electronic media, using application software for 
e-learning development  

4111314   การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน 
อิเล็กทรอนิกส์                      3(2-2-5) 
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา เทคนิควิธีการผลิต
และประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  การ
เลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการ
ใช้ โป รแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อผ ลิ ต สื่ อก ารสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

Design theory and development of 
electronic teaching media, content analysis, 
techniques for production and quality 
evaluation of electronic teaching media, 
selection of appropriate channels for media 
dissemination and practice in using computer 
programs to produce electronic teaching 
materials. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 

4111207   การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
                                                 3(2-2-5) 

               Advanced Computer Programming 
                หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ และ คำสั่ง 
I/O อาเรย์ 1D อาเรย์ 2D และอาเรย์ 3D เมธอด สตริง 
คอนสตรัคเตอร์ และพอยน์เตอร์ แนวคิดการจำลองสิ่ง
ต่างๆ ด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายเชิงวัตถุ และ
แนะนำวิธีการเขียนโปรแกรม หลักการสำคัญ  และ
โครงสร้างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง 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  

4111315   การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง  3(2-2-5) 
Advanced language programming 
แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิง

วัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบเจค 
วงจรชีวิตวัตถุ  กราฟิกส่วนติดต่ อกับผู้ ใช้งาน การ
เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการ
เขียนโปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์
ทางการศึกษา 

Object-oriented programming 
concepts, object-oriented technology, object-
oriented models, object-oriented properties, 
class, objects, object life cycles,  user interface 
graphics, connection to database, usage of 
advanced programming tools and techniques 
and practice in educational application 
programming. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 

4111428   โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
                                                      3(1-4-4)          
                Computer Education Project   
                 การประมวลความรู้ที่ ได้ศึกษา มาสร้าง
โครงงานด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ได้แก่  
โครงงานการจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ โครงงานพัฒนา
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โดยมี
การทดลองใช้งานจริงและประเมินผล 

4111317   โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
Computer Project 
วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ หลักการ

จัดโครงการ การบริหารการจัดโครงการ ออกแบบและ
ดำเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัด
โครงการ ทำรายงานการจัดโครงการ 

Meaning analysis, significance, 
principles of project management, project 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
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                 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  
 

management, project design and 
implementation, evaluation and practice in 
project writing, organizing and reporting. 

จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

4111479  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 
                                                      3(2-2-5) 

             Computer Teaching in Elementary    
             Education  

หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสาร
ป ระกอบ การ เรี ย น การสอน ระดั บ ป ระถมศึ กษ า  
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 

4111318   วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทาง 
คอมพิวเตอร์                        3(2-2-5) 
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และ

การออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบท
ของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการใช้
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการ
สอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

Analysis of computing science 
curriculums and technology design according 
to the concept of the Institute for the 
Promotion of Teaching Science and 
Technology (IPST), writing of a learning 
management plan, instructional design based 
on the context of learners, activity design, 
measurement and evaluation and teaching 
practice by integrating learning management to 
promote learner skills in the 21st century. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

4111420   วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

Advances in Computer Science 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับ

วิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้วิทยาการ
ก้าวหน้าสำหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างช้ืนงานเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 

Principles, concepts and theories in 
association with computer advances, selecting 
and applying of advanced technology for 
computer teachers, a creation of work pieces 
to create innovation according to the advances 

วิชาใหม่ 
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in computer science.    

ไม่ม ี

4111209   ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

English for Computer Teachers 
ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่

มี เนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์คำศัพท์ใน
บทความ คู่มือ ตำราเรียน วารสาร และสิ่ งตีพิ มพ์  
สามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 

Practicing reading skills and writing in 
English with computer-related contents, 
analyzing vocabulary in articles, manuals, 
textbooks, journals and other publications and 
being able to deliver a presentation in English.  

วิชาใหม ่

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

แนวคิด ลักษณะทั่วไปของมัลติมีเดยี หลักการ
ออกแบบมัลติมี เดีย องค์ประกอบของมัลติมีเดียและ
หลักการทำงาน การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย
โปรแกรมประยุกต์  และการนำเสนองานในรูปแบบ
มัลติมีเดีย 

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

4111210   การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชนั 
3(2-2-5) 

Multimedia Design and Animation 
หลักการและทฤษฎีของมัลติมี เดียและ

แอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ 
หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมี เดียและ
แอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ 
การสร้างและแปลงช้ินงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิ
เมชัน ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา 

Principles and theories of 
multimedia and animation, types of animation, 
object management, principles of 2D and 3D 
animation designs and usage, applications for 
multimedia and animation, modeling design, a 
creation of textures, a creation and a 
conversion of work pieces, a creation of 
multimedia work and animation applied to 
education. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 

4111209   ระบบฐานข้อมลูทางการศึกษา    3(2-2-5) 
               Database Systems for Education            
               โครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล ที่มา
ของข้อมูล การออกแบบ    การจัดการฐานข้อมูล การ
ประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูล
ผู้เรียน ฐานข้อมูลผลการเรียน ฐานข้อมูลการลงทะเบียน
เรียน ฐานข้อมูลสื่อการศึกษา และฐานข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
                Database system structures, sources 
of information, database design and database 

4111211   ระบบการจัดการฐานข้อมลู      3(2-2-5) 
Database Management System 
องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบ

ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้าง
แบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ 
ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทำให้เป็นบรรทัดฐาน 
พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณ
ภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการ
จัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 

Elements and database system 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาองักฤษ 
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management. The application of database 
systems for education, such as learners 
database, grade database, registration database, 
and other education-related databases  

architecture, relational database design, 
modelling of data relationship, relational 
algebra, data dependence, norms, data 
dictionaries, structured query language, data 
integrity and case studies of small database 
management system designs. 

ไม่ม ี

4111313   การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
3(2-2-5) 

Innovation Development and 
Design 
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 

วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ ประเมินคุณภาพ
นวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

Design theory and innovation 
development, analysis, design, invention, 
testing, evaluation of innovation quality and 
practice in creating innovation in education. 

วิชาใหม่ 

4111323   โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเพ่ือ 
               การศึกษา                            3(2-2-5) 

Mobile Technology and Application        
for Education 
องค์ประกอบและแนวคิดของโมบาย 

เท ค โน โล ยี  ป ร ะ เภ ท ข อ งโม บ าย แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น  
การออกแบบและพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันเพื่อการ
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา 
Components and idea concepts on mobile 
technology,  category of mobile applications, 
designing and development of mobile 
application for learning and implementation in 
education 

4111316   การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่                 3(2-2-5) 
Design and Development of 
Mobile Applications 
หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

เลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับ
สัญญาณ อุปกรณ์ เช่ือมต่อเครือข่าย ออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา 

Principles and theories of mobile 
devices, tool selecting for development, signal 
detection devices, network connection 
devices, application design and development 
and a creation of applications on mobile 
devices for educational purposes. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 

4111321   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย 
               ทางการศึกษา           3(2-2-5) 
                Application Program for Statistics  
               and Eucational Research 

การคำน วณ แล ะการ เขี ยน โป รแกรม
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการคำนวณค่า ร้อยละ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัด
ความสัมพันธ์ การวัดความเช่ือมั่นของเครื่องมือการวิจัย 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและสองทาง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ

4111419   วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม 
พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผล 
รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพื่อการ
นำเสนอในการประชุมวิชาการ 

Researching and developing, 
reviewing literature, developing a project, 
analyzing data, transcribing, concluding results, 
reporting a project and writing an academic 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3.ปรับปรุงคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 
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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  

article for presenting at academic conferences. 

4111432   สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  2(1-2-3) 
               Seminar in Computer Education 
                ศึกษาความรู้ เกี่ ยวกับหลักการสัมมนา 
วิธีการจัดสัมมนา และฝึกปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่า
ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือ
การปฏิบัติงานจริง 

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 

4111422  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   2(1-2-3) 
 Seminar in Computer Education 
 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 
งานวิจยัหรือการปฏิบัติงานจริง 

 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 

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
 

4111316    การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุง 
                ไมโครคอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
                Circuit Description and  
                Microcomputer Maintenance 
                ศึกษาโครงสร้างความสำคัญอุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หลักการทำงานของระบบ Bus 
สัญญาณนาฬิกา การอินเทอร์เฟสหน่วยต่างๆ อุปกรณ์
และการประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อม วิธีวิเคราะห์ปัญหา  หลักการดูแลรักษา และซ่อม
บำรุงไมโครคอมพิวเตอร์   
                 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  
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
4111320   เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ       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 วิธีการทำงานและส่วนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรม แบบ
พร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท 
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรร
ห น่ ว ย ป ระ ม วล ผ ล  ก ารบ ริ ห ารแ ล ะก ารจั ด ก าร
หน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร 
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  

ไม่ม ี

ปรับออก 
 

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

ศึกษาภาษาการโปรแกรมภาพรวม การ
ประกาศและชนิดตัวแปร นิพจน์  พอยน์เตอร์ อาร์เรย์ ไว
ยกรณ์ 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  

ไม่ม ี

ปรับออก 

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลสตริง อะเรย์ เรคคอร์ดและพอยต์เตอร์ 
ลิสต์เช่ือมโยง สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟและ
การ การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล  

Introduction to the data structure, 
string processing, arrays, record and pointers, 
linked list, stacks, queue, recursion, tree, graphs  
 and their applications, sorting and searching. 

 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
4111105   การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
              Image Retouching by Computer 
               ความสำคัญ คุณค่าของการตกแต่งภาพที่มี
ต่อการศึกษาและการ ประชาสัมพันธ์ วิธีการนำภาพเข้าสู่
ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกอบต่างๆ โปรแกรมที่ใช้ใน
การตกแต่งภาพ ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่ง
ภาพ การเตรียมภาพเพื่อใช้งานในระบบงานพิมพ์แบบ
ออฟเซตหรือระบบดิจิทัล ในลักษณะอื่นๆ ตอ่ไป 
               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. 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4111211   ระบบการจดัการเรียนรู้ออนไลน์  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
ภาพเคลื่อนไหว ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับภาพเคลื่อนไหว 
วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว กฎขั้นพื้นฐานของการ
เคลื่อนไหว คีย์เฟรม การแปลงโครงสร้างภาพ การเร่งการ
จำลอง ข้อกำหนดการเคลื่อนที่ เทคนิคภาพเคลื่อนไหว
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
               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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4111317  ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
              Computer Animation 
               ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ ช่วยออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว ภาษาสำหรับภาพเคลื่อนไหว วิธีการ
ควบคุมการเคลื่อนไหว กฎขั้นพื้นฐานของการเคลื่อนไหว 
ระบบกรอบหลัก การแปลงโครงสร้างภาพ การเร่งการ
จำลอง ข้อกำหนดการเคลื่อนที่ เทคนิคและขั้นตอนวิธี 
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์จรนพลศาสตร์และ
พลศาสร์ 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
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  
4111319   การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
               การศึกษา                            3(2-2-5) 

Design and Development of  
Educational Software 

 กรอบแนวคิดของระบบการออกแบบการ
เรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทาง
การศึกษาด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การ
นำไปใช้งาน รวมทั้งการประเมินผล  

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

ไม่ม ี

ปรับออก 

4111430   ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา    3(2-2-5)    Artificial Intelligence in Education           
               ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์ การ
แทนความรู้ โครงสร้างความจำ การหาเหตุผล การหา
เหตุผลแบบน่าจะเป็น และเทคนิคการค้นหา เกมส์ การ
วางแผน การเรียนรู้ การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ ทัศน
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผู้เช่ียวชาญ กรณีศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา 
               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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4111103   เครือข่ายสังคมออนไลน์            3(2-2-5) 
               Social Network  
                ความหมายและประเภทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์  การแบ่ ง
หมวดหมู่ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การสร้างและ
วิธีการใช้งาน การใช้เครื่องมือและเทคนิคในแง่มุมต่างๆ 
การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นในสังคม
ออนไลน์ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
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  
4111213   โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
               Application Programs for  
               Education 
                ก ารน ำ โป รแ ก รม ป ระ ยุ ก ต์ ม า ใ ช้ เพื่ อ
การศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของระบบ ปัจจัย
นำเข้าระบบ บุคลากร งบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ์   
การดำเนินงานด้านการศึกษา ผลลัพธ์ทางการศึกษา เพื่อ
อำนวยความสะดวกต่างๆ 
                 Ap p lic a t io n  p ro g ram s u se d  in 
education by focusing on system components, 
input systems, personels, budgets, materials, 
durable articles, educational work run, and 
educational results for more convenience  

ไม่ม ี

ปรับออก 

4111214    เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต           2(1-2-3) 
                Internet Technology 
                 ความเป็นมาและแนวคิดของการสื่อสารใน
ระบบอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บอินเทอร์เน็ตกับสังคม
ฐานความรู้ มาตรฐานโปรโตคอล การใช้เครื่องมือในระบบ
อินเทอร์เน็ต การพัฒนาเว็บไซต์และการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 
                 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  
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
4111429   ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา 
                                                      3(2-2-5) 
               Office Automation in Education 
               ระบบสำนักงานกับการจัดการองค์ กร
ทางการศึกษา  การใช้นวัตกรรมในการประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลคำและภาพ  การสื่อสารในสำนักงาน  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำมาใช้การออกแบบ
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาองค์กร
การศึกษาในรูปแบบใหม่  การประยุกต์การประมวลผลคำ  
ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่ออำนวจประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนและการบริหารงานทางการศึกษา 

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 
an a ly s is  fo r th e  te a c h in g  b e n e fi ts  a n d 
educational managment 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4111495   เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและการ 
               ประยุกต์ใช้งาน                 
                                                      3(2-2-5) 

Wireless Communication    
               Technology and Application  

หลักการพื้นฐานการสื่อสารไร้สาย ระบบการ
สื่อสารไร้สาย ความปลอดภัยการสื่อสารแบบไร้สาย  
การส่ งสัญ ญ าณ ของคลื่ น วิทยุ  เทคนิ คการเข้ 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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4111496   การประมวลผลคลาวด์และการประยุกต ์ 
               ใช้งาน                                3(2-2-5)  
     Cloud Computing and  Application  

หลักการพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์ 
การประยุกต์และบริการบนคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานของ
คลาวด์ การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูลบน
คลาวด์  การออกแบบและการบริหารจัดการ การ
ประมวลผลแบบคลาวด์ทั้ งในมุมของผู้ ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรม

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
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 
4111212   การเขยีนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  
    Object Oriented Programming  

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเชิงวัตถุ 
ค ล าส  อ อ ป เจ ก  แ ล ะ อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ต่ า งๆ  ข อ ง 
ออปเจก วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การนำ
คลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ ใช้กับวัตถุ การใช้ 
เอพีไอ การเช่ือมต่อฐานข้อมูล การจัดการความผิดปกติ
โดยเอ็กเซ็ปช่ัน ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมเครื่องมือช่วย
พัฒนาเพื่อทดลองเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาที่
กำหนด  

Introduction to concepts of object-
oriented programming; class, object, other 
components, object life cycle, 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 ี

ปรับออก 

4111394   การทำเหมืองข้อมูลทางการศึกษา                 
                                                      3(2-2-5) 
    Educational Data Mining  

ห ลั ก ก ารพื้ น ฐาน การท ำ เห มื อ งข้ อ มู ล  
การใช้เครื่องมือเรียนรู้ และสถิติสำหรับการทำเหมือง
ข้อมูล การแสดงความรู้จากการทำเหมืองข้อมูล ข้ันตอน
วิธีต่าง ๆ ที่ใช้ สำหรับการทำเหมืองข้อมูล การตรวจ สอบ
ก าร เรี ย น รู้ จ าก ข้ อ มู ล  ก ารตั ด สิ น ใจแ บ บ ต้ น ไม้   
การแยกข้อมู ล  ด้ วยการจั ดกลุ่ ม ข้ อมู ล  การเลื อก 
แอตท ริบิ วต์ ข อ งข้ อมู ล  ก ารท ำ เห มื อ งข้ อมู ลบ น 
อินเทอรเน็ต การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล ทาง
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 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช2562) หมายเหตุ 
educationlanguage 
4111208   การผลิตวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา    3(2-2-5) 
              Video Production for Education 

แนวคดิ หลักการพื้นฐานของสื่อวีดิทัศน์ท่ีมีต่อ
การศึกษา ความรู้พื้นฐานในการเขียนบท การตัดต่อวีดิโอ
ในระบบดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการตัดต่อ
เพื่ อนำเสนอแนวคิด ในการสร้างสรรค์สารคดีทาง
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 

ไม่ม ี

ปรับออก 

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

ศึกษา หลักการทฤษฎี การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นประเภทเกมส์ทางการศึกษา 
วิเคราะห์การทำงาน ขั้นตอนการออกแบบ และการ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษา 

S tu d y in g  th e o rit ic a l p rin c ip le s , 
designing computer assisted instruction focusing 
on types of games, analysing the operation, 
procedures, design stages, and applying games 
for teaching in education 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4111480  การสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 
                                 3(2-2-5) 
             Computer Teaching in Secondary     
             Education  

หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสาร
ป ระก อ บ ก า ร เรี ย น ก ารส อน ระ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ 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 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683 /2562   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ที่ 022 /2561   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครศุาสตรบัณฑิต 4 ปี  

อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



152 
 

 

 



153 
 

 

 



154 
 

 

 



155 
 

 

 



156 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าดว้ย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลติ  
และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนญุาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 

ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ลำดับ

ที ่
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หน้า 8 
ปรับปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

หน้า 6 
ปรับแก้ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ให้เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
ตามท่ีข้อเสนอแนะ 

2 หน้า 12 
ปรับโครงสร้างของวิชาเอกตาม มคอ.1 

หน้า 10 
ปรับโครงสร้างของวิชาเอกตาม มคอ.1 

- วิชาเอก (บังคับ) 40 หน่วยกิต 
- วิชาเอก (เสริมสร้างสมรรถนะ)  

20 หน่วยกิต 
3 หน้า 19-24 

ปรับแก้คำอธิบายรายวิชาการศึกษาทั่วไป 

หน้า 17-22 
ปรับแกค้ำอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ 

4 หน้า 46 
แก้ไขคำผิด “สถานศึกษา” ในตาราง  

หน้า 44 
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

5 หน้า 49-71 
ปรับแก้ข้อมูลในตารางการพัฒนาการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ปรับการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาชีพครู
และกลุ่มวิชาเอก ) 

หน้า 46-67 
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

7 หน้า  83-84   
ลบคอลัมภ์ข้อมูลในตารางจากถึงปีที่ 6 เป็นถึง
ปีที ่5 

หน้า  79-80   
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ลำดับ

ที ่
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หน้า 2 
หัวข้อที่ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สำเร็จการศึกษาให้ปรับแก้คำว่า “ธุรกิจส่วนตัว
ด้านการศึกษา”เป็น “ผู้ประกอบการส่วนตัว
ด้านการศึกษา” 

หน้า 2 
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

2 หน้า 17 
ตรวจสอบจำนวนรวมของหน่วยกิตของตาราง
แผนการศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หน้า 17 
ปรับแก้จำนวนหน่วยกิตรวมในตารางแผนการ
ศึกษาปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 จาก  
10 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 

3 หน้า 68 
ให้ ป รับ แก้หมวดที่  5  หลัก เกณ ฑ์ ในการ
ประเมินผลนักศึกษา ให้เหมาะสมและตรงกับ
สภาพการทำงานจริง 

หน้า 68 
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ลำดับ

ที ่
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หน้า 10 
ปรับแก้ชื่อวิชา รหัส  5100137 จากวิชา 
“ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ” เป็น 
“ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ” 

หน้า 10 
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 

2 หน้า 13 
หัวข้อที่ 2.7 ระบบการศึกษา ให้ปรับแก้คำว่า 
“แบบชั้นเรียน” เป็น “ระบบการศึกษาแบบ
ชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลา
เรียน” 

หน้า 13 
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ชื่อ – สกุล   ดร.ณฤดี เนตรโสภา 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2559 
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2546 
ปริญญาตร ี วิทยาลัยครมูหาสารคาม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
 6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
 6.1.2 ตำรา หนังสือ 
 6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2   ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 
 

   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
  (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 



201 
 

 

นิรสลัน จิใจ และณฤดี เนตรโสภา. (2562). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 (หน้า 439-445). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ณฤดี เนตรโสภา พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และนันทนา รัตนชัย. (2561). การพัฒนา
บทฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างร้านค้าออนไลน์สำหรับกลุ่มอาชีพใน
จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
ธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมท่ีพลิกโฉมสังคมโลก” วันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 (หน้า 131-140). อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชธานี.  

ยามีละห์ มะสะแต มัรยานี ยามาตีมุ และณฤดี เนตรโสภา.  (2561).  การพัฒนาหนังสือ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เรียนรู้คอมพิวเตอร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด . ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 
2560 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 403-411). ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

แวอัสรี แวมายิ มัรยานี ยามาตีมุ ยามีละห์ มะสะแต พารีดะห์ มาหะมะ และณฤดี เนตร
โสภา. (2560). การจัดการเรียนรู้ด้วยการบันทึกข้อมูลผ่านบล็อกและเทคนิค
การสรุปความเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนักศึกษา. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ค รั้ งที่  2 ประจำปี  2560 วันที่  14 กุ มภาพั นธ์  พ .ศ . 2560 (หน้ า 3-8). 
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

  
6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1   ระดับปริญญาตรี 21 ปี  

ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยทางการศึกษา 4 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ประเด็นทางสังคม 1 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 4 (2-2-5) นก. 
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                                                       (ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2.  ช่ือ – สกุล      นายศิริชัย นามบุรี                 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    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. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
  6.1.2  ตำรา หนังสือ  
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
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   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ศิริชัย นามบุรี. (2561). การพัฒนา

ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3). วารสารวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29(2) : 62-75. 

  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
    (ไม่มี) 
  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

Muneeroh Phadung, Sirichai Namburi, Praewsree Dermrach and Ismaae 
Latekeh. (2018, May). Effects of Enhancing Computational Thinking 
Skills using Educational Robotics Activities for Secondary Students.  
In the International Conference on Research, Implementation 
and Education of Mathematics and Science (5th ICRIEMS). 
(pp. ME-613 – Me-617). Yogyakarta, Indonesia : Yogyakarta State 
University. 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. 
(2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 
ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี. 

 
   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 18 ปี   

ชื่อวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน   3 (2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา เว็บช่วยสอน  3 (2-2-5) นก. 
 
    7.2  ระดับปริญญาตรี 3 ปี   
 ชื่อวิชา ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับบัณฑิตศึกษา  2 (2-0-5) นก. 
 ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต  3 (2-2-5) นก. 
 
 
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                   (อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ช่ือ – สกุล     นางพรรณี  แพงทิพย์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวชิา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2561 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2547 
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2536 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
 
   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
    (ไม่มี) 
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  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือ
มอง. (2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ
นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1515-
1523). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิรชิัย นามบุร ีและปรีชา พังสุบรรณ. 
(2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 
ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. 

 
   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 25 ปี  

ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูล      3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านการศึกษา    3 (2-2-5) นก.
 ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย   3 (2-2-5) นก.
 ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) นก.
 ชื่อวิชา สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์    2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา คุณธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) นก. 
    7.2  ระดับปริญญาตรี 3 ปี  

 4212101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
    
 
 
                                                    (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                      (นางพรรณี  แพงทิพย์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ช่ือ – สกุล     นายปรีชา  พังสุบรรณ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
4. สงักัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรุี 
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2549 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
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   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
    ปรีชา พังสุบรรณ. (2558). แนวคิดการประเมินเชิงดุลยภาพกรีนไอที. การอาชีวะและ 
     เทคนิคศึกษา, 5(9) : 6-18. 
  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. 
(2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที ่11 วันที่ 19 -20 
ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร.ี 

 
   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 18 ปี  
             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) 
 

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

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ช่ือ – สกุล     นายอิมรอน  แวมง 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ     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. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
 
   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
    (ไม่มี) 
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  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

คอลีฟะห์  มะสันติ,  อลีมิน  เจ๊ะอีซอ และอิมรอน  แวมง. (2561). ระบบสารสนเทศ 
     เพ่ือการค้นหาข้อมูลสาขาวิชาและหอพักใกล้สถาบันการศึกษา. ใน 
     การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย  
     ภาคใต้ครั้งที่ 3. วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 93-102). ยะลา :  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์  
ดือมอง. (2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ
นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 
(หน้า 1515-1523). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. 
(2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 
ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. 

 
   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 6 ปี  

ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา    3 (2-2-5) นก 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา    3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การบริหารและจัดการเว็บไซต์    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ    3 (2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต     2 (1-2-3) นก. 
    7.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 

 
 
 
 
                                                    (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                        (นายอิมรอน แวมง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. ช่ือ – สกุล     นางสาวมูนีเร๊าะ ผดุง                   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี 2558 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. โสตทัศนศึกษา 2546 
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2543 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
 
   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
    (ไม่มี) 
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  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

ฟิตร ีโตะกือจิ, โซฟียา เปาะจิ, อัสมะ มะเร๊ะ และ มูนีเร๊าะ ผดุง. (2561). การพัฒนา
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การใช้โซเชียลมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที ่3. 
11-12 กุมภาพันธ ์2561 (หน้า 376-383). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สารีนา อุมา, ธวัชชัย ปราณขำ และ มูนีเร๊าะ ผดุง. (2560). การพัฒนาหนังสือเสริม
เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง พยัญชนะไทย สำหรับนักเรียนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการ 2560. 14 
กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 31-38). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 
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   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่ม)ี 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 12 ปี  
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน   2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาชอฟต์แวร์การศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์    3 (1-4-4) นก. 
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 ชื่อวิชา ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6 (540) นก. 
    7.2  ระดับปริญญาโท 2 ปี  
 ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต  3 (2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   2 (1-2-3) นก. 
             เพ่ือการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 

 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ............................... ............... เจา้ของประวัติ 
                                                                         (นางสาวมูนีเร๊าะ ผดุง) 
 

 


