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ค าน า 
  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ยังได้ตอบสนองต่อนโยบายการผลิตครู
ให้มีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ได้ครูพันธ์ใหม่ที่ทันสมัยรอบรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และด้านวิชาการ 
 การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
และเทียบเคียงโดยยึดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ โดยรวบรวมองค์ความรู้
จากการวิจัยเรื่อง ความต้องการใช้บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานโรงเรียน อาจารย์และ
ผู้อ านวยการโรเรียนต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้การพัฒนา
หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงโครงสร้าง จ านวนรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
              คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี)  
พ.ศ. 2562 



 
    

 

สารบัญ 
 

                                                                                   หน้า 
ค าน า                                                                                    (1) 
สารบัญ   (2) 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
               9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
               11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
ในการวางแผนหลักสูตร 4 
               12. ผลกระทบจากต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียว 
ข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
 13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 7 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง  9 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา  11 
 2. การด าเนินการหลักสูตร                                                                  11
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  14 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  34 
 5. กิจกรรมเสริมความเป็ฯครู  40 



 
    

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

                                                                                   หน้า 
              6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย                                        41 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 43 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 45 
               3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 51 
               4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา                        65 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  80 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  80 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  81 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  81 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  81 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. ก ากับมาตรฐาน  82 
 2. บัณฑิต  83 
 3. นักศึกษา  83 
 4. อาจารย์  84 
 5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  85 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  85 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  89 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  92 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  92 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  93 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  94 

 



 
    

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

                                                                                   หน้า 
ภาคผนวก   ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  95 
ภาคผนวก  ข  ค าอธิบายรายวิชา 115 
ภาคผนวก  ค  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 150 
ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 190 
ภาคผนวก จ ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 199 
ภาคผนวก ฉ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะ  ครุศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร        : 25541491102749 
ชื่อภาษาไทย        : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Education Program in Computer 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 

 ชื่อย่อ : ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Computer) 

 ชื่อย่อ : B.Ed. (Computer) 
3.  วิชาเอก ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการสื่อสารทางภาษาไทย 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่จัดการเรียนการสอน

โดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณา
กลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ xxxxx เมื่อวันที่ xx เดือน xxx พ.ศ. 2562 สภา
วิชาการได้พิจารณา    กลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ xx เมื่อวันที่ 21 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2562 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ในปีการศึกษา 2562 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจ าส่วนราชการต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ 
8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
8.4 นักออกแบบระบบการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ 
8.5 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
8.6 นักวิเคราะห์และวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
8.7 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.8 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.9 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
นอกจากนี้เมื่อจบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี

แล้วสามารถศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโททางสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับที่
สูงขึ้นไปได้ 
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9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9304 0014x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวกรวรรณ สืบสม Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2553 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา 2536 

3 9010 0008x xx x อาจารย ์ นางสาวนพรัตน์ หมีพลัด Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2561 
M.Sc. Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2547 
วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2542 

1 8007 0001x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวรัชนี  สิทธิศักดิ ์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2555 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 2550 

1 8099 0003x xx x อาจารย ์ นายรัฐพร  กลิ่นมาล ี วท.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2553 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

1 3299 0004x xx x อาจารย ์ นายอาทิตย์  อรุณศิวกลุ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2551 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง และประเทศไทยก็เป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศ ที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดยได้มีเป้าหมาย 4  ประการ
ประการแรกคือ มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  การลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม ประการที่สองคือ ท าให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและ
มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว ส่วนประการที่สามคือมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้า
ร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน และประการสุดท้ายคือส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุนการประกันภัยและภาษีอากร การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน 
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 

การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจในยุคสังคมดิจิทัล เช่น 
การค้าขายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  การชื้อขายแบบออนไลน์ การท าเกษตรสมัยใหม่ 
(Smart Fram) การเกิดใหม่ของธุรกิจ (Startup) เช่น แอปพลิเคชันแนะน าร้านอาหาร และแหล่ง
ท่องเที่ยว การสร้างฟาร์มโซล่าเซลล์การปิดตัวของธุรกิจแบบเดิม (Disruption) เช่น การลดสาขาของ
ธนาคาร เปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจ (Digital 
Transformsmation) เปลี่ยนรูปแบบธนาคารจากเดิม ไปสู่ธนาคารออนไลน์ ผ่านการใช้งานบนแอป
พลิเคชัน ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกสบายในการซื้อขายสิ้นค้ามากข้ึน และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนมาก
นัก เนื่องจากได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้หรือเป็นเครื่องมือในระบบเศรษฐกิจ จึงท า
ให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่ทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในการท างาน ด้วยเหตุดังที่
กล่าวมาท าให้การจัดการเรียนการสอนในด้านคอมพิวเตอร์จึงมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือสังคมดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต โดยผู้คนส่วนใหญ่หันไปให้
ความส าคัญกับการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น ด้าน
การสื่อสาร การเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ไอซีทีในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น การน าเอาไอซีทีมาช่วยในการเผยแพร่วัฒนาธรรมประจ าชาติ
ของไทย เพ่ือให้คนทั้งประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทย หรือเข้าใจประเพณีอันดีงานมของไทย แต่
ในขณะเดียวกันการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็มีข้อเสีย หรือมีโทษเช่น การที่คนเราเอาแต่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีโดยไม่สนใจคนรอบข้าง ท าให้เกิดปัญหาตามมา คือมีปัญหาเรื่อง การเข้าสังคม การพูดคุย
สื่อสารกับคนอ่ืนจะน้อยลง และขณะเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปก็จะท าให้เกิดปัญหาทาง
สังคม เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อาจท าให้เกิดล่อลวงไปท าให้เกิดภัยต่างๆ  หรือ การสนทนาผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น  Facebook ด้วยการใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม จนท าให้เกิดปัญหา 
ฆาตกรรม การโพสต์รูปภาพที่ไม่เหมาะสมจนท าให้เกิดความเสื่อมเสียทางวัฒนธรรมของไทย เป็นต้น 
สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นทั้งผลดีและผลเสียของการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น  การใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์โดยไม่กระทบกับผู้อ่ืน จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้
นอกจากผู้ปกครองจะเป็นผู้ชี้แนะแล้ว ครูจะต้องคอยให้ค าแนะน าในการใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธีและไม่
กระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่น หรือไม่กระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศ 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
                  การผลิตครูคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีที่ได้
ก าหนดไว้เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภาพ โดย         
มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีได้ถูกก าหนดไว้ 11 มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบออกไปต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน มีความรู้ด้านพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถออกแบบเทคโนโลยี วางแผนและใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
ปลอดภัย รวมถึงใช้งานอินเทอร์เน็ตและพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ มี
ความรู้ด้านหุ่นยนต์และสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
อย่างเหมาะสม รวมถึงออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การผลิตบัณฑิตครูหลักสูตร 4 ปี   โดยเน้น
สมรรถนะเป็นหลัก  ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คือ
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เน้นการผลิตครูที่มีคุณภาพ มีศักยภาพความเป็นครตูามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
เป็นครูที่มีคุณธรรม มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความสามารถและมีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ มีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  นอกจากนี้ การผลิตบัณฑิต
ครูคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะและสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ จะเน้นทักษะการจัดการเรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
รวมถึงทักษะชีวิตเพ่ือให้อยู่ในสังคมดิจิทัลอย่างมีความสุข และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาตรา 7 และ 8  ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น   ในการ
วางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย   

 12.2.1  แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

 12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน
ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

 12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

 12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยหน่วยศึกษาทั่วไป ของ

มหาวิทยาลัย 
 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ จะจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และมุ่งเน้นรายวิชาที่
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ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลิตครู
สอนคอมพิวเตอร์มืออาชีพ   

 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
ของครูคอมพิวเตอร์ได้ 

 
 
13.2 กลุ่มวิชารายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี

ได ้
13.3 การบริหารจัดการ 
 13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

 13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ 
และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด
รายวิชา 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีแบบบูรณาการความรู้ 
สู่การพัฒนานวัตกรรมอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการใช้ ICT ในสังคมดิจิทัล 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นโลก
แห่งการสื่อสารไร้พรมแดน มีการพัฒนานวัตกรรมและน าวิทยาการต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ไอแพด แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ที่เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ก็
สามารถค้นหาค าตอบได้อย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีของนักเรียน
เพราะการค้นหาค าตอบ หรือการสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้เรียน อาจเกิดปัญหาตามมาใน
ภายหลัง เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ หรือ สังเคราะห์เนื้อหาที่มากับสื่อสังคม
ออนไลน์ได้   ดังนั้น ครูในศตวรรษที่ 21 จึงมีบทบาทส าคัญมากกว่า การปลูกฝังวิชาความรู้ และความ
ประพฤติแก่ผู้เรียน แต่ครูจ าเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ลงมือท า มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบ สนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ 

  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จึงมีความส าคัญต่อการผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ  เป็นผู้รอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง       
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ที่ต้องการ และเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้เรียนในการเข้าสู่โลกของการท างานในศตวรรษที่ 21  นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ยังเน้นการผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่สามารถบูรณาการการจัดการความรู้กับการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือน าไปต่อยอดการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ โดยช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น และครูคอมพิวเตอร์ต้องมีความช านาญในการบูรณาการร่วมกับรายวิชาคอมพิวเตอร์กับ
รายวิชาอ่ืนๆ ในโรงเรียนและชุมชนได้ 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้  

  1.3.1  มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  1.3.2  มีทักษะความสามารถด้านหลักการคิดเชิงค านวณ ขั้นตอนวิธี และมีทักษะการ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณที่สามารถบูรณาการกับการเขียนโปรแกรม 

  1.3.3  มีทักษะความสามารถในการวางแผน ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือ
บูรณาการความรู้ในการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาโครงงาน 

  1.3.4  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์และแอปพลิเคชั่นเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้  

  1.3.5  มีความสามารถใช้เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน
โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล 

  1.3.6  มีทักษะในการเลือกใช้แหล่งข้อมูลเพ่ือสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล  
แสวงหาความรู้จากข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

  1.3.7  มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาการสมัยใหม่ การรู้เท่าทัน เทคโนโลยี  
กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ให้มีมาตราฐานไม่ต่ ากว่า
ที่ สกอ. และครุสภาก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
และมาตราฐ านวิ ช าชี พและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ของ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุง   
   หลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 
ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ใ ห้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
เทคโนโลยี 

 
 
 

1.  ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่ ง  ประกอบด้วย  ผู้ทรง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

คุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอก 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน บริการวิชาการ ให้มีความรู้
สมรรถนะ เจตคติที่ทันสมัย และ
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ม า ต ร า ฐ า น 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการแก่องค์กร
ภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.  ป ริ ม าณง านบริ ก า ร
วิชาการต่อบุคลากรด้าน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น
หลักสูตร 
2.  ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ข อ ง
ผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ.2550 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม 

 การจัดรายวิชา ใช้สัญลักษณ์ น(ท-ป-อ) ดังนี้ 
 น หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
 ท หมายถึง จ านวนเวลาเรียนภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 
 ป หมายถึง จ านวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 
 อ หมายถึง จ านวนเวลาศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือตามภาระงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 
 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ  ก าหนดให้เรียน 1 หน่วยกิต  ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาและ

จ านวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติทั้งนี้การลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – มิถุนายน 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 เ ป็ นผู้ ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาระดั บชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่  6  ห รื อ เที ยบ เท่ าที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
 2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งหมด  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งมีอิสระในการใช้ชีวิตแตกต่างจาก

ระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาต้องรู้จักดูแล และควบคุมตนเอง 
 2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้รายวิชาสามัญในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัด

ประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

 2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า
ทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามท่ีคณะก าหนด   

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
และจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60  

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60  

ชั้นปีที่ 4 - - - 60  
รวม 60 120 180 240  

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60  
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2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 ประมาณการรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ แหล่งเงิน 
ประมาณรายรับ 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.  เงินรายได้     780,000     780,000     780,000     520,200    2,860,200  

1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้     780,000      780,000      780,000      520,200    2,860,200  

2.  งบประมาณแผ่นดิน     861,200     830,200     954,500     368,200    3,014,100  

2.1 เงินเดือน (ข้าราชการ) งบแผ่นดิน     160,600      355,100      233,400      252,200    1,001,300  

2.2 เงินอุดหนุน  (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

งบแผ่นดิน     652,600      427,100      673,100       68,000    1,820,800  

2.3  ค่าวัสดุการศึกษา งบแผ่นดิน      48,000       48,000       48,000       48,000       192,000  

รวมทั้งสิ้น   1,641,200   1,610,200   1,734,500     888,400    5,874,300  

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

ก.  งบบุคลากร     21.86    160,600    391,500    233,400  288,600  1,074,100  

1.  เงินเดือน     20.38    160,600    355,100    233,400   252,200  1,001,300  

2.  ค่าจ้างชั่วคราว       1.48            -         36,400             -      36,400      72,800  

ข. งบด าเนินงาน     41.07   597,600   561,200   597,600   261,200  2,017,600  

1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ     33.74    507,600    471,200    507,600   171,200   1,657,600  

2.  ค่าสาธารณูปโภค      7.33       90,000       90,000       90,000    90,000    360,000  

ค. งบลงทุน         -               -               -               -     -             -    

1.  ค่าครุภัณฑ์         -               -               -               -               -                -    

2.  ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง         -               -               -               -               -                -    

ง. เงินอุดหนุน     37.06    652,600    427,100    673,100     68,000  1,820,800  

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงาน
มหาวิทยาลัย)     37.06    652,600     427,100     673,100     68,000  1,820,800  

รวมทั้งสิ้น   100.00  1,410,800  1,379,800  1,504,100   617,800  4,912,500  
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งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน ประมาณ 81,800 บาท 
          2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน หรือเคยศึกษานอกระบบ หรือมี

ประสบการณ์ หรือเคยศึกษาตามอัธยาศัยมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วย
กิตได้ โดยหลักเกณฑ์ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วย
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา แต่ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วย

กิตแต่ละหมวด ดังนี้ 
 3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
           (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   3 หน่วยกิต 
           (2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
           (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต 
           (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต 
           (5) กลุ่มวิชาคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   6 หน่วยกิต 

  3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 (1)  กลุ่มวิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

  1. สาระวิชาชีพครู  26  หน่วยกิต 
  2. ประสบการณ์วิชาชีพ  14  หน่วยกิต 

 (2)  กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 
   1. วิชาบังคับ     40 หน่วยกิต 
   2. วิชาเลือก     20 หน่วยกิต 
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   3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   
     3.1.3 รายวิชา 
  3 .1 .3 .1  ก า ร ก า ห น ด ร ห ัส ว ิช า ข อ ง ห ล ัก ส ูต ร ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ
นครศรีธรรมราชใช้ระบบตัวเลข 7 หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่
เดิม กล่าวคือ ใช้ระบบ ISCED (International Standard Clssification of Education) ดังนี้ 
                          AAABCDD 

 
 
 
 
 
 

    
   3.1.3.2 AAA : หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์  
  3.1.3.3  B : ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่าย และระดับการศึกษาที่เรียนไว้
ดังนี้ 
     1 ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 
     2 ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 2 
     3 ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 3 
     4 ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 
     5 ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 5 
     6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     7 ระดับปริญญาโท 
     8 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
     9 ระดับปริญญาเอก 
   3.1.3.4 C : ลักษณะเนื้อหาวิชา ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น 
   1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์             (114-1--) 
                        2   การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา      (114-2--)                                                           

 3 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา  (114-3--) 
 4 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ทางการศึกษา         (114-4--) 

ล าดับก่อนหลัง DD 

ลักษณะเนื้อหาวิชา C 

ระดับการศกึษา / ระดับความยากง่าย /  ชั้นปีที่ควรเรียน B 

หมวดวิชาและหมู่วิชา AAA 
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 5 การสอนวิชาคอมพิวเตอร์                      (114-5--) 
 6 วิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์พ้ืนฐาน                     (114-6--) 
 7 ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี              (114-7--) 
  
 

รายละเอียดรายวิชา 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจ านวน   5 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 

 1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  
  9000110  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                      3(2-2-5) 
   Thai Proficiency for Communication 
 หมายเหตุ นักศึกษาแรกเข้าในคณะครุศาสตร์ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาไทยตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายในปี
การศึกษาแรก หรือตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 
หน่วยกิต   
  1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
  9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                           3(2-2-5) 
   English for Daily Life 
  9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                   3(2-2-5) 

English for Communication 
  9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้                             3(2-2-5) 
   English for Application  
  9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                       3(2-2-5) 
   English for Working Skills 
  หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่มีผลคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอ่ืนได้  

1 กลุ่ม ในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดังนี้ 
 

  1.2.2 กลุ่มภาษาจีน  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน                                3(2-2-5) 
   Chinese for Daily Life 
  9000139 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                        3(2-2-5) 

 Chinese for Communication 
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  9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้                                   3(2-2-5) 
   Chinese for Application  
  9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                             3(2-2-5) 

Chinese for Working Skills  
 

1.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน                             3(2-2-5) 
   Japanese for Daily Life 
  9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                     3(2-2-5) 

   Japanese for Communication 
  9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้                                3(2-2-5) 
   Japanese for Application  
  9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                          3(2-2-5) 

Japanese for Working Skills 
 

1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000146   ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน                           3(2-2-5) 
   Korean for Daily Life 
  9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                                    3(2-2-5) 

Korean for Communication 
  9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้                               3(2-2-5) 
   Korean for Application  
  9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                        3(2-2-5) 
   Korean for Working Skills 

  1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000150   ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                      3(2-2-5) 

      Bahasa Indonesia for Daily Life 
  9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                               3(2-2-5) 

  Bahasa Indonesia for Communication 
  9000152         ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้                         3(2-2-5) 

        Bahasa Indonesia for Application  
       9000153         ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                   3(2-2-5) 

           Bahasa Indonesia for Working Skills 
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1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000154  ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                                 3(2-2-5) 
                  Bahasa Malaysia for Daily Life 
        9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร                                         3(2-2-5) 
                            Bahasa Malaysia for Communication 
        9000156  ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                                    3(2-2-5) 
                     Bahasa Malaysia for Application  
        9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                              3(2-2-5) 
                        Bahasa Malaysia for Working Skills 
 

1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จ านวน  12 หน่วยกิต 
 9000158   ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน                                      3(2-2-5) 
                             Burmese for Daily Life 
 9000159   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                                              3(2-2-5) 
                Burmese for Communication 
 9000160   ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้                                         3(2-2-5) 
                Burmese for Application  
 9000161    ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                  3(2-2-5) 
                              Burmese for Working Skills 

  
 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

  9000208    สุนทรียภาพของชีวิต                                                   3(3-0-6) 
                  Aesthetic Appreciation 

9000205    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                    3(3-0-6) 
                  Human Behavior and Self Development 
  9000206    ความจริงของชีวิต                                                       3(3-0-6) 
                  Meaning of Life 
  9000207    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                                      3(3-0-6) 
                  Information for Study Skills 
 

 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.4.1 รายวิชาบังคับ 

   9000305      นครศรีธรรมราชศึกษา                                                 3(2-2-5) 
                Nakhon Si Thammarat Studies 
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  1.4.2  รายวิชาเลือก   
  9000304        ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                                            3(2-2-5) 
               Life and Sufficiency Economy 

 9000306         อาเซียนศึกษา                                                            3(3-0-6) 
                   ASEAN Studies 
 9000307         พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                                 3(2-2-5) 
                   Civics and Social Responsibility 
 9000308         พลวัตของสังคมโลก                                                     3(3-0-6) 
                   Dynamics of Global Society                      
          9000309         การจัดการเพ่ือชีวิต                                                      3(3-0-6) 
                   Management for Life 

 หมายเหตุ บังคับเรียนรายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) เฉพาะนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 

 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                                          3(2-2-5) 
   Information Technology for Life 
  9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ                                               3(2-2-5) 
   Health Management 
  9000403         พืชพรรณเพื่อชีวิต                                                        3(2-2-5) 
   Plants for Life  
  9000407  การคิดและการตัดสินใจ                                                 3(2-2-5)  
   Thinking and Decision Making 
       9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                               3(2-2-5) 
   Development of Quality of Life and Environment 
  9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน                                             3(2-2-5) 
   Agriculture for Daily Life 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                     40 หน่วยกิต 
 2.1.1 สาระวิชาชีพครู                                                     26 หน่วยกิต 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู    3(2-2-5) 
        Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics and Disposition 

1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา        3(2-2-5) 
  Education Policy and Quality Management 
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1021102  การพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
Curriculum Development 

1022306  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้          3(2-2-5) 
  Learning Management Methodology 
1031102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

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

and Learning 
1042109  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation 
1043415  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้         3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 
1051106  จิตวิทยาส าหรับครู          3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
1131503  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู              2(1-2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 
 

 
                  2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ      14 หน่วยกิต 
                   2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน     2  หน่วยกิต 

1022802  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45) 
 Professional Practicum I 

1023836  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2      1(45) 
 Professional Practicum II 

 2.1.2.2 ปฏิบัติการสอน      12 หน่วยกิต 
 1024809  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
   Internship I 

1024810  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(270) 
Internship II 

2.2  กลุ่มวิชาเอก    เรียนไม่น้อยกว่า                                                       60 หน่วยกิต 
 2.2.1  วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต  

1141701 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา         3(2-2-5) 
  Educational Information System Management 

1141705 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
 Architecture and Computer Maintenance 
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 1141106 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         3(2-2-5)
  Technology for Science 

1141702 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
  Computer Laws and Ethics 

1141703 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม         3(2-2-5) 
   Algorithms and Programming 

1142706  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก        3(2-2-5)  
 Computer Graphic Design 
1142701  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ         3(2-2-5)  
 System Analysis and Design 
1142702  การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน         3(2-2-5)  
 Multimedia Design and Animation 
1142703  ระบบการจัดการฐานข้อมูล          3(2-2-5)  
 Database Management System 
1142704  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์          3(2-2-5)  
 Computer Network System 
1143711  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา       3(2-2-5)  

Research and Innovation Development for Computer 
1143712  สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์      1(1-2-3) 

Seminar in Knowledge Management and Innovation  
 for Computer 
1142705  วิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์        3(2-2-5)  

Computer Learning Management 

      2.2.2  วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า    20 หน่วยกิต 
1141704  วิทยาการค านวณ           3(2-2-5)

  Computing Science  
1143701   การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม         3(2-2-5) 
   Innovative  Design and Development 
1143704 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่      3(2-2-5) 

Mobile Application Development  
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1142707  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์         2(1-2-3)  
 English for Computer Teachers                                      

          4012205 สะเต็มศึกษา             3(2-2-5) 
 STEM Education 
          1143702  การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์        3(2-2-5)  

 Development and Production of Electronic Teaching Materials 
1143705 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
 Advance Topics in computer    
1143706 การเขียนโปรแกรมส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง       3(2-2-5) 

Programming for Internet of Things 
1143708 การผลิตโปรแกรมประยุกต์และดิจิทัล         3(2-2-5) 

Digital Application Production 
1143707  การเรียนรู้โดยใช้เกม           3(2-2-5) 

Game- Based Learning 
1143703  การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง         3(2-2-5)  
 Advanced Computer Programming 
1143709 ข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการความรู้         3(2-2-5) 

   Big Data and Knowledge Management 
1143710     ระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา         3(2-2-5) 

   Artificial Intelligence for Education 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  (ตามที่คณะก าหนด กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2) 
กลุ่ม1: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ พลศึกษา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 = 10 กลุ่มเรียน (รายวิชา* จัดภาคการศึกษาท่ี 1) 
กลุ่ม2: การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ 
 = 10 กลุ่มเรียน (รายวิชา*จัดภาคการศึกษาท่ี 2) 
 
 ปีที่ 1  / ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป คณิตฯ-วิทย์ 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3 2 2 5 

 มนุษย์ 9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3 2 2 5 

วิชาเฉพาะ 
ด้าน 

 

 
สาระ 

วิชาชีพครู 

1001103 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู 3 2 2 5 

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3 2 2 5 

 
 

วิชาบังคับ 

1141701 
การจัดระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา 

3 2 2 5 

1141106 
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3 2 2 5 

1141702 
กฎหมายและจรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร ์

3 2 2 5 

รวมหน่วยกิต 21 14 14 35 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63     
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ปีที่ 1  / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา   กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
วิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

สังคม 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3    2   2   5 

วิชาเฉพาะ 
ด้าน 

 

 
 

สาระ 
วิชาชีพครู 

1031102 
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู ้

3 2 2 5 

1131502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2 1 2 3 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 1141703 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3 2 2 5 

1141705 
สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร ์ 3 2 2 5 

วิชาเลือก xxxxxx นักศึกษาเลือก 2    

xxxxxx นักศึกษาเลือก 3    
รวมหน่วยกิต 22 14+ 14+ 35+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 126+     
 
ปีที ่2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา 
 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

วิชาศึกษาทั่วไป 

บังคับเรียน
โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 

ภาษาฯ 9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวนั 3 2 2 5 

วิชาเฉพาะด้าน 
 

สาระ 
วิชาชีพครู 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  3 
2 2 5 
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วิชาบังคับ 

1142706 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 2 2 5 

1142701 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 2 2 5 

วิชาเลือก xxxxx นักศึกษาเลือก 3    

วิชาเสร ี  xxxxx นักศึกษาเลือก 3    

รวมหน่วยกิต 18 10+ 10+ 25+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63     

 
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

         หมวดวิชา 
 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 หน่วย

กิต 

 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ภาษาฯ 9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3 2 2 5 

 คณิต-วิทย ์ 9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 
3 2 2 5 

วิชาเฉพาะด้าน 
 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา 3 2 2 5 

1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

3 
2 2 5 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 
1 0 45 0 

 
วิชาบังคับ 

1142702 ออกแบบมัลติมเิดียและแอนิ
เมช่ัน 3 2 2 5 

1143703 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3 2 2 5 
1142704 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3 2 2 5 

รวมหน่วยกิต 22 14 104 35 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 144     
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา 
 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 
ทฤษฎ ี

 
ปฏิบัต ิ

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

วิชาศึกษา
ทั่วไป 

ภาษาฯ 9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3 2 2 5 

มนุษย์ 9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3 2 2 5 

 
วิชาเฉพาะ

ด้าน 
 

สาระวิชาชีพ
คร ู

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3 3 2 2 

วิชาบังคับ 
 

1143701 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3 2 2 5 

วิชาเลือก xxxxx นักศึกษาเลือก 3    
xxxxx นักศึกษาเลือก 3    

เลือกเสร ี  xxxxx นักศึกษาเลือก 3    

รวมหน่วยกิต 21 9+ 8+ 11+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54+     
 
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา 
 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

วิชาศึกษา
ทั่วไป 

ภาษาฯ 9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3 2 2 5 
สังคมฯ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

 
วิชาเฉพาะ 

ด้าน 
 

ประสบกา
รณ์วิชาชีพ 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ2 1 0 45 0 

 
 

วิชาบังคับ 

1143712 
สัมนาการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร ์

1 0 3 2 

1142705 
วิทยาการจัดการเรยีนรู้ทาง
คอมพิวเตอร ์

3 2 2 5 

1143711 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3 2 2 5 

วิชาเลือก 
Xxxxx นักศึกษาเลือก 3 

   

 
 

xxxxx นักศึกษาเลือก 
3    
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หมวดวิชา 
 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
รวมหน่วยกิต 20 8+ 101+ 22+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 108+     
 
 
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา 
 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

วิชาเฉพาะ
ด้าน 

 

 
ประสบกา

รณ์วิชาชีพ 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 0 270 0 

รวมหน่วยกิต 6 0 270 0 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 290     
 
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

หมวดวิชา 
 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 

ทฤษฎ ี
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

วิชาเฉพาะ
ด้าน 

 

ประสบกา
รณ์วิชาชีพ 

 

102410 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 0 270 0 
  
  

รวมหน่วยกิต 6 0 270 0 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30+     

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าอธิบายรายวิชาแสดงใน ภาคผนวก ข 
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 3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9304 0014x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวกรวรรณ สืบสม Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2553 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 2546 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภฏัสงขลา 2536 

3 9010 0008x xx x อาจารย ์ นางสาวนพรัตน์ หมีพลัด Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2561 

M.Sc. Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2547 
วท.บ. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2542 

1 8007 0001x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวรัชนี  สิทธิศักดิ ์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 2555 
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธัญบุร ี 2550 

1 8099 0003x xx x อาจารย ์ นายรัฐพร  กลิ่นมาล ี วท.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2553 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2550 

1 3299 0004x xx x อาจารย ์ นายอาทิตย์  อรุณศิวกลุ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2558 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2551 
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 3.2.2  อาจารยผ์ู้สอน 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8008 0035x xx x รองศาสตราจารย ์ นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน ์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

   ร.ป.บ. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 
3 8098 0001x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางจุติพร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 

   กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
   ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2527 

3 8009 0067x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

4 8001 0000x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 2560 

   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 
   ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

3 8008 0073x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวมลิวลัย์ สมศักดิ ์ กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2540 
   ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2532 
   ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

3 3201 0079x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

   ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครสูุรินทร ์ 2535 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8001 0072x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุนีติ์ ภู่จริฐาพันธ์ุ 

 
ค.ม. นิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลกัสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

 
 

  ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2552 

3 8008 0073x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกลุ Grad.Dip TEFL University of Sydney Australia 2538 
   ค.ด. หลักสตูรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
   ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

   ค.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 
3 8006 0053x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา 2551 

   กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2540 
   ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภฏันครศรีธรรมราช 2546 

   ศษ.บ. วิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 
   ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 8011 0014x xx x อาจารย ์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
   ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8409 0010x xx x อาจารย ์ นางจิราภรณ์  เหมพันธ ์ กศ.ด. หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 

   ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
   กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8001 0077x xx x อาจารย ์ นางสาวจันจิรา นาวารัตน ์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542 

   ว.ทบ. พยาบาลและผดุงครรภ ์ มหาวิทยาลยัหัวเชียวเฉลิมพระเกยีรต ิ 2536 
1 8099 0007x xx x อาจารย ์ นางสาวศึกษา เรืองค า ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2555 

   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550 
3 8605 0015x xx x อาจารย ์ นายวัยวุฒ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสตูรและการนเิทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2540 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 
3 1020 0237x xx x อาจารย ์ นางสุภาวดี หนเูจรญิ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2546 

   ค.บ. นาฎศิลป ์ วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 2524 

3 8003 0034x xx x อาจารย ์ นายอนิรุธ ชุมสวัสดิ ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2529 

3 8001 0008x xx x อาจารย ์ นายเศณวี  ฤกษ์มงคล ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตร์ศาสตร ์ 2552 
   ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 2549 

3 8007 0009x xx x อาจารย ์ นางสาวธณัฐชา  รัตนพันธ์  
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2560 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2554 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

วท.บ. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 

3 8001 0036x xx x อาจารย ์ นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531 

   ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดไีทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี 2556 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
1 8007 0000x xx x อาจารย ์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 2550 
   ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 
3 8001 0036x xx x อาจารย ์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2546 

   ค.ม. ครุศาสตรเ์ทคโนโลย ี สถาบันราชภฏัพระนคร 
2540 

 
   ค.ม. การออกแบบนิเทศศิลป ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
3 8001 0072x xx x อาจารย ์ นางสาวอารี สาริปา Ed.D. Curriculum and Instruction University of Science Malaysia, Malaysia 2548 
   ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2535 

1 8008 0007x xx x อาจารย ์ นายอนุวัฒน์ จันทสะ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 2550 
   ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2550 

3 8001 0152x xx x อาจารย ์ นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 2548 
   ค.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 2546 
3 8009 0055x xx x อาจารย ์ นายทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ ์ กศ.ม. คณิตศาสตร ์ สถาบันราชภฏันครศรีธรรมราช 2543 

   ค.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
3 8006 0053x xx x อาจารย ์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

   ค.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี 2536 

   ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 2555 

3 8099 0000x xx x อาจารย ์ นางสาวปิยรตัน์ ธรรมรงค์รตัน ์ ศศ.ม. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 2550 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 



 
 

  

 33 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
 

3 8699 0000x xx x อาจารย ์ นางสุจินต์ หนูแก้ว ค.ด. หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 

   ศษ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 

   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 
1 9399 0001x xx x อาจารย ์ นายสรรปกรณ์ ปล้องพันธ ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ 2549 

   วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
3 8001 0093x xx x อาจารย ์ นางอรดา โอภาสรตันากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 
3 8181 0067x xx x อาจารย ์ นางทิพวรรณ ทองขุนด า 

ศศ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 

   อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 
3 8007 0063x xx x อาจารย ์ นายธวัธชัย คงนุ่น ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 
3 8003 0028x xx x อาจารย ์ นางสาวอลิสา ตลึงผล รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวสัดิการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

   วท.บ. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2545 
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3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
        คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

       1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ  ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการ
อบรมสาระเนื้อหาส าคัญ ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 

       2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีและกรณีผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

      3) ผู้สอนที่รับผิดชอบวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ 
งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความภายใน 5 ปีย้อนหลัง 

      4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 
1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวะจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี 
การศึกษาทัง้นี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

       หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการของมาก่อน มคอ.1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอบวิชาชีพครูข้อ 2-4 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ
และมีความรู้ความสามารถทักษะด้านต่างๆที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ และก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตาม
สมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ 3) 
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ โดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือ
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วิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละขั้นของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจัดท ารายงานในรูปแบบคุรุ
นิพนธ์ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงานที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
     4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

   4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

    4.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
  4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  

    4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่
ละรายวิชาอย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  

4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
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4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
4.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
4.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ปีการศึกษาที่/ชั้นป ี
ภาคการศึกษา

ที่ 
ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1/ชั้นปีที่ 1 
 

1, 2 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูแบบบูรณา

การในรายวิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงานเชิง
บูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาซ่ึงก าหนดให้นักศึกษา

ต้องไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  2/ชั้นปีที่ 2 
 

1 

2 1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

3/ชั้นปีที่ 3  
 

1 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูแบบบูรณา

การในรายวิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงานเชิง
บูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์

การเรียนรู้ของแต่ ละรายวิชาซ่ึงก าหนดให้
นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา 

2 1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

4/ชั้นปีที่ 4 
  

1 1024809 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

2 1024810 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

  
 4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
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4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 4.4.3.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
 4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
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 4.4.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.4.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 
 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  4.4.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

  4.4.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผุ้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
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  4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑ เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง      
4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะรองที่ 1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา

ให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองที่ 1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่ 1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะรองที ่1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 

  สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน 
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
สมรรถนะรองที่ 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ

สร้างนวัตกรรม 
สมรรถนะรองที่  2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
 

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกร 
  สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
  สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
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สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณ
ลักษะที่พึงประสงค์ 

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา
ที/่ 

ภาคเรียน 

กิจกรรมจิต
อาสา/จิต
สาธารณะ 

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
 

1 1  กิ จกร รม พัฒนา อัตลั กษณ์
บัณฑิต 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
ภาษา 

2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 
ป้ อ ง กั น โ ร ค  แ ล ะ ก า ร มี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดย
ไม่มีความพร้อม 

กิ จกรรม เสริ มสร้ า งความ
ศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักใน
อาชีพครู 

2 1  กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช/สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 

2  กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็น
ไทยและวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพครู 
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ปีการศึกษา
ที/่ 

ภาคเรียน 

กิจกรรมจิต
อาสา/จิต
สาธารณะ 

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
 

3 1  กิจกรรมลูกเสือ กิ จ ก ร รมกา รบริ ก า ร และ
ร่วมมือกับชุมชน 

2  กิจกรรมตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ/
หรือศาสตร์พระราชา 

กิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพ 

4 1  เข้าร่วมกิจกรรมใน
สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม 

ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะชุ ม ท า ง
วิชาการ 

2  เข้าร่วมกิจกรรมใน
สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม 

กิ จกรรม เสริ มสร้ า งความ
ศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักใน
อาชีพครู 

 
6.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

6.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
           ก าหนดให้มีการท าโครงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้เป็นสื่อ
การเรียนรู้ในโรงเรียน โดยให้มีองค์ประกอบครบถ้วน เช่น หัวข้อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การ
ทบทวนวรรณกรรม การพัฒนานวัตกรรม การน านวัตกรรมหรือโครงงานไปทดลองใช้ การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความ การสรุปผลข้อมูลรวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

6.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
        6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการท าโครงงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 
และสามารถน างานวิจัยไปน าเสนอในงานประชุมวิชาการหรือท าวิจัยต่อยอดเพ่ือศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป 
       6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์
ในสถานศึกษา (ประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู) 

6.3 ช่วงเวลา 
        นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2   

6.4 จ านวนหน่วยกิต 
      3(2-2-5) 
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 6.5 การเตรียมการ 
มีการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นราย

กลุ่มในชั้นปีที่ 3 ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท า
วิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 6.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 
คน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้เน้นทักษะ
ปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์และการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยมี
ความช านาญพิเศษทางด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งมุ่งเน้นความช านาญด้าน
การวิจัยในสถานศึกษา จ าแนกคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาได้ดังตาราง 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานที่เน้นฝึกปฏิบัติทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ เป็น พ้ืนฐานจนถึงขั้นสู ง  และเน้นการน า
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นองค์ความรู้เสริมจากองค์ความรู้หลัก โดยทางหลักสูตรได้จัดวิทยากร 
มาบรรยายเสริม และมีการฝึกประสบการณ์เสริมโดยปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชา
ที่เก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 
โดยจัดอยู่ในรูปแบบโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ด้านภาวะผู้น า และ 
ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
-  มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
-  มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น 
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1.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษา 

สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 
มีจิตสาธารณะ 
มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 
จัดกิจกรรมบริการโรงเรียนและ
ชุมชน  

ชั้นปีที่ 2 
สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูได้ 

 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริการ
ทางวิชาการทางคอมพิวเตอร์ 
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
จัดการอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษฝึกปฏิบัติการใช้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยจัดอยู่ในรูปแบบโครงการอบรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษ 
1. โครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาเพ่ือชุมชน 
2. โครงการพี่สอนน้องเรียน 
3. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Based Learning Using ICT) 
5. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือครูคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพและมี
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ 
6. โครงการศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่างประเทศ) 
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สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 
สามารถท างานวิจัยได้ 
สามารถออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
ได ้
 

จัดอบรมการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ให้
ค าปรึกษางานวิจัย และจัดให้
นักศึกษาได้น าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่างๆจัดการอบรม
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ติดตามนิเทศ ให้ค าปรึกษา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

         2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
              2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความส าคัญ

ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
                 3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ท้องถิ่นและ ประชาคมนานาชาติ 
                2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                          1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
แนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสม 
                          2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ชื่นชอบ 
แล้วน าเสนอผลการศึกษา  
                          3) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
                 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                  1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
                           2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน การท างานและการส่งงาน 
                           3) ตรวจผลงาน ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.2 ด้านความรู้ 
        2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  
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 2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน 

 3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และน าเสนอ 
 3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
      2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   3) ตรวจผลงาน แบบฝึกหัด 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
   2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนว
ทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค ์
   3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สร้างสรรค์
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
      2) วิเคราะห์กรณีศึกษา และสะท้อนความคิด การวิเคราะห์ผลงานต่าง ๆ 
      3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม ส ารวจ สัมภาษณ์ จัดท า
รายงาน และน าเสนอ  
      4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลงาน 
  2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
  3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 
           4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง 
 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
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    1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
    2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
    3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
               2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
      1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุ่ม 
      2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
               2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นท่ีก าหนด 
     2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การ
ยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีกว่า 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                2.1.5.1 ผลการเร ียนรู ้ด ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ  
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

           2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น  การรวบรวม วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 

            3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา 
และการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

         2) การมอบหมายงาน ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

    3)  ฝึกรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วฝึกวิเคราะห์สรุปและรายงานผล 
 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 
                       2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี 
    3) ตรวจผลงาน 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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       2.2.1 ผลการเรียนรู้ 
  2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
 4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 2.2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง 

มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึงสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 
  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 

 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

 5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 
 2.2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี  
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ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

   2.2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม 
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 2.2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลายทั้ง
การพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  2..2.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกัน
ของผู้เรียนและพ้ืนที ่

  2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
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ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผุ้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

  4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอน 

 ใช้การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

   2.2.2.1 การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
   2.2.2.2 การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
   2.2.2.3 การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
   2.2.2.4 การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
   2.2.2.5 การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2.2.2.6 การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
   2.2.2.7 การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
   2.2.2.8 การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
   2.2.2.9 การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
   2.2.2.10 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
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   2.2.2.11 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
   2.2.2.12 การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
   2.2.2.13 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
   2.2.2.14 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
   2.2.2.15 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
   2.2.2.16 การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
   2.2.2.17 Team-based Learning 
   2.2.2.18 Workplace-based Learning 
   2.2.2.19 MOOC (Massive Open Online Course) 
   2.2.2.20 การเรียนรู้แบบ CCR (Contemplative Coaching Research) 
   2.2.2.21 การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
   2.2.2.22 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
   2.2.2.23 การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

  2.2.2.24 การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
   2.2.2.25 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน 
   2.2.2.26 การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   2.2.2.27 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
    
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 2.2.3.1 การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม ความ
เป็นครู ฯลฯ 

   2.2.3.2 การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
   2.2.3.3 การประเมินกรณีศึกษา 
 2.2.3.4 การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์  
จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
   2.2.3.5 การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 

 2.2.3.6 การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

   2.2.3.7 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 
3. แผนที่แสดงกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ผลการเรียนรู้ใน
ตารางมีความหมาย ดังนี้  
   3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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    1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
    2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความส าคัญของการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
    3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและ 

ประชาคมนานาชาติ 
 

         3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้ 
       2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองทั้งใน 

ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
       3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนและสังคม 
           3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
  2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางแก้ไข
ที่สร้างสรรค์ 
  3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สร้างสรรค์สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
   2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
   3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

        2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น  การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
        3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาและการ 
ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)    O  O O O       O  

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)   O O O    O      O  

9000110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2/1   O  O O O       O  

9000111  ภาษาไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 3/1   O  O O O       O  

9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 2/2 O    O  O  O O  O  O O 
9000135  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2/1 O    O  O  O  O O  O O 
9000136  ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการ  
              ท างาน 

3(2-2-5) 3/2 O    O O     O O  O  

9000138  ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000139  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000140  ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการ  
              ท างาน 

3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000142  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000143  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000144  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

5
3
 



54 
 

 

 

 

รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการ               
ท างาน 

3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000146  ภาษาเกาหลีเพ่ือส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000147  ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000148  ภาษาเกาหลเีพื่อการ  
              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการ  
               ท างาน 

3(2-2-5)  O    O O     O O  O 
 

9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ 
              สื่อสาร 

3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ             
              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะ  
               การท างาน 

3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000154  ภาษามาเลเซียส าหรับ    
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000155  ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

54 
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รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000156  ภาษามาเลเซียเพื่อการ  
              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะ  
               การท างาน 

3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000158  ภาษาพม่าส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000159  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000160  ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการ 
               ท างาน 

3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)    O   O   O     O  

9000206  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)       O   O  O  O O O 
9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษา  
              ค้นคว้า 

3(3-0-6) 3/1 
 O O  O O   O O   O  O 

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 1/1     O   O    O  O  

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 3/2         O    O   

9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 1/2  O  O     O   O O   

9000306  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   O  O     O   O O   

9000307  พลเมืองกับความรับชอบต่อ  
              สังคม 

3(2-2-5)  
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รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000308  พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)   O    O     O     

9000309  การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6)      O     O   O   

9000403  พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5)   O      O       O 

9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 1/1  O O  O O         O 

9000407  การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)   O   O    O     O  

9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  
               สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)  
 O O  O         O O 

9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)   O   O    O  O   O  

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2/2   O  O   O      O  

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวชิาหมวดศึกษา
ทั่วไป 

30                 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
                 3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

   3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน    

     3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
     3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

   3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

   3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
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ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 

  3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม   
 3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  3.2.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

  3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

  3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

  3.2.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 
 3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  3.2.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม 
  3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   3.2.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดย
ใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบท
ที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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   3.2.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กาย 

   3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

   3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

   3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู  (Curriculum Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หน่วย 
กิต 

ชั้นปี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต)                            

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
             และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

3(2-2-5) 1                          

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                          

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             เพือ่การสื่อสารการศกึษาและการ 
             เรียนรู ้

3(2-2-5) 
1                          

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                          

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู 2(1-2-3) 1                          

  1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 
                การศกึษา  

3(2-2-5) 2/2                          

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                          

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2                          

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                          

60 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายวิชา 
หน่วยกิต ชั้นปี 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ประสบการณ์วชิาชีพ (14 หน่วยกติ)   1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                          

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                          

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                          

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวชิาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวชิาชีพครู 

40                           

6
6
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รายวิชา 

หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
วิชาบงัคับ (40 หน่วยกิต)                            

1141701 การจัดระบบสารสนเทศทางการ  
             ศึกษา 

3(2-2-5) 
1/1    O  O       O  O   O  O      

1141106 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
             วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 
1/1  O   O        O O    O  O      

1141702 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง  
             คอมพวิเตอร ์

3(2-2-5) 
1/1  O    O      O    O    O     

 

1141703 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 1/2 O    O        O   O  O        

4011101 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 2/1 O    O        O     O    O    

1141705 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุง 
             คอมพวิเตอร ์

3(2-2-5) 
1/2 O    O        O       O      

1141706 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 2/1    O O        O         O    

1142701 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 2/1    O O        O             

3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
วิชาบงัคับ (40 หน่วยกิต)                            

1142702 การออกแบบมัลติมีเดียและ 
             แอนิเมชัน 

3(2-2-5) 
2/2  O     O      O     O        

1143703 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 2/2 O       O     O     O        

1142704 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 2/2 O       O     O     O       
 

1143701 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 3/1 O       O     O         O    

1143702 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน 
             อิเล็กทรอนิกส ์

3(2-2-5) 
3 O       O     O         O    

1143712 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ 1(1-2-3) 3/2   O                       

1142705 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทาง 
             คอมพวิเตอร ์

3(2-2-5) 
3/2   O    O     O              

1143711 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง 
            คอมพวิเตอร์ศึกษา 

3(2-2-5) 
3/2   O     O    O              

3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

(ต่อ) 
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รายวิชา 

หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
วิชาเอกเลือก (20 หน่วยกิต)                            

1141704 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5)  O    O                     

1143701  การออกแบบและพัฒนา 
               นวัตกรรม 

3(2-2-5) 
      O     O O              

1143704 การออกแบบและพัฒนาแอพ 
              พลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 
3 O       O     O         O    

40112205  สะเต็มศึกษา 3(2-2-5)                   O  O      

1143702  การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน 
              อิเล็กทรอนิกส ์

3(2-2-5) 
                  O O O      

1143705 วิทยาการกา้วหน้าทาง 
              คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 
3 O       O    O      O        

1143707  การเรียนรู้โดยใช้เกม 3(2-2-5)    O               O    O    

1143703 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5) 3 O       O     O     O    O    

1141707 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
             คอมพวิเตอร ์

2(2-2-5) 
1/2  O       O    O         O    

1143208 การเขียนโปรแกรมส าหรับ 
             อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

3(2-2-5) 
3 O      O           O        

3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

(ต่อ) 
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1143308 การผลิตโปรแกรมประยกุต์และ 
             ดิจิทัล 

3(2-2-5) 
3 O      O                   

1144701 ขอ้มูลขนาดใหญแ่ละการจดัการ 
             ความรู ้

3(2-2-5) 
4 O      O           O        

1143710 ระบบปญัญาประดิษฐ์ทาง  
             การศึกษา 

3(2-2-5) 
                          

รวมตลอดหลักสูตร 60                           

65 
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  
     4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          สมรรถนะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 

 
 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. ทักษะการฟัง 1.1 overall listening comprehension 
2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction 

 2.2 spoken production 
3. ทักษะการอ่าน 3.1 overall reading comprehension 
4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction 
5. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ
ก าเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ
เสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ กฎ กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
7.3 น าข้อก าหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
8.2 เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
8.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.4 มีความ สามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 

9. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสุข
ภาวะ 
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10. มีความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 

10. 1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

11. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านที่ส าคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและการ
เข้าถึงบริการเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 
11.2  ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 

12.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ  
      นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได ้

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs ได้ 
14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมีคุณภาพ 

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 

16.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
16.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
16.3 รู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 17.1 รู้และเข้าใจในท่าร าวงในเพลงมาตรฐาน 
17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
17.3 รู้และเข้าใจในการจัดการแสดง 
17.3 มีทักษะในการจัดการแสดง 

18. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

18.1 รู้และเข้าใจในหลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
18.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
18.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 
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19. อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

19.1 ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
20.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

21. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 
 

21.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 
21.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
21.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

23. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 

23.1  รู้ เข้าใจ และอธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้
และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension 
25. ทักษะการเขียน 25.1 written  production 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ช้ันปี/
ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 
11.
1 

11.
2 

12.
1 

13.
1 

13.
2 

14
.1 

14
.2 

15.
1 

9000134 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2                          

9000135 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

3(2-2-5) 2                          

9000136 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3                         
 

9000137 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3                          

9000208 สุนทรียภาพ
ของชีวิต 

3(2-2-5) 3                          

9000304 ชีวิตและ
เศรษฐกิจพอเพียง      

3(2-2-5) 3                          

9000307  พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a                          

9000308 พลวัตของ
สังคมโลก 

3(2-2-5) n/a                          

9000406 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1                          

9000410 การบริหาร
จัดการสุขภาพ 

3(2-2-5) 2                          

รวม 30  3 4 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  2  1 1 1 1 1 1 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

 
  

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี/
ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ 
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2 
                  

 
 

 
 

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
              การสื่อสาร 

3(2-2-5) 2 
                  

 
 

 
 

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
              การประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3 
                  

 
 

  

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับ 
              ทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3                       

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                       
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ 
              พอเพยีง      

3(2-2-5) 3                     
  

9000307 พลเมืองกับความ 
             รับผิดชอบตอ่สังคม 

3(2-2-5) n/a 
      

 
           

  
  

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                       
9000406 เทคโนโลยี 
              สารสนเทศเพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1 
                  

 
   

9000410 การบริหารจัดการ 
              สุขภาพ 

3(2-2-5) 2 
                  

 
   

รวม 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 2 
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
                  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. น าความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1 
1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ 
1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
1.6 ออกแบบ ด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครู 

2.1  พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งมั่น 
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกรรม 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4. มีความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณลักษะที่พึงประสงค์ 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 

5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
 

 

 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 

สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 
สาระวิชาชีพคร ู                         

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
            และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1    
   

  
   

 
 

     
  

   
 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                       

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
             สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1    

   
  

    
     

  
   

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                       

1131502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 1                       

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 2/2                       

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                       

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2                       

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                       

ประสบการณ์วชิาชีพ                         
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                       
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                       
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                       
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                       

รวม 40   1 3 2 1 1 5 4 4 2 6 5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 
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4.2.2 กลุ่มวิชาเอก  
  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1 ทักษะวิทยาการค านวณทาง
คอมพิวเตอร์ 

1.1 รู้ เข้าใจหลักการวิทยาการค านวณ และวิเคราะห์แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
1.2 ประยุกต์ใช้หลักวิทยาการค านวณเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 

2 ทักษะการจัดการงานเอกสารและ
ส านักงานอัตโนมัติ 

2.1 รู้และเข้าใจหลักการงานเอกสารและส านักงาน 
อัตโนมัติ 
2.2 สร้างงานเอกสารและส านักงานอัตโนมัติ 

3 ทักษะการซ่อมบ ารุงและการจัดการ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3.1 เข้าใจทฤษฎีและหลักการ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
การซ้อมูลบ ารุงคอมพิวเตอร์   
3.2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมในงานซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 
3.3 เข้าใจทฤษฎีและหลักการ ของระบบปฏิบัติการ 
3.4 ประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ 

4 เลือกใช้กฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์ 

4.1 เข้าใจกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 กรณีศึกษาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

5 ออกแบบและสร้างสื่อกราฟิก
เบื้องต้น 

5.1 เข้าใจหลักการและสามารถสร้างงานกราฟิกเบื้องต้น 
5.2 ประยุกต์ใช้งานกราฟิกเบื้องต้น 
5.3 เข้าใจหลักการ และสามารถออกแบบและสร้างสื่อ 
5.4 ประยุกต์ใช้สื่อ 

6 วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

6.1 วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
6.2 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
6.3 เข้าใจหลักการของโครงสร้างข้อมูล 
6.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูล 
6.5 น าหลักการแนวคิดเชิงตรรกะน ามาใช้ในการเขียน
โปรแกรมเพ่ือใช้ในการจัดการโครงสร้างข้อมูล 
6.6 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6.7 วิเคราะห์และออกแบบการเขียนโปรแกรมข้ันสูง 
6.8 ประยุกต์ใช้การโปรแกรมขั้นสูงไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา 
6.9 ความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล 
6.10 ทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล 
6.11 ทักษะการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 



73 

 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
7 ทักษะการฟัง พูด อ่านและ เขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการทาง
คอมพิวเตอร์   

7.1 สามารถฟัง  พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับงาน
วิชาการทางคอมพิวเตอร์ 

8 ทักษะการจัดการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ 

8.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนทาง 
คอมพิวเตอร์ 
8.2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ทาง 
คอมพิวเตอร์ 
8.3 จัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ร่วมกับครูประจ าการ 

9 ทักษะการดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

9.1 รู้และเข้าใจหลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

10 พัฒนาและผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.1 รู้และเข้าใจหลักการการผลิตสื่อการสอน 
อิเล็กทรอนิกส์ 
10.2 วิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
10.3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาสื่อการ 
สอนอิเล็กทรอนิกส์ 
10.4 ประเมินคุณภาพของสื่อด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ 

11 พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 

11.1 รู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาทางคอมพิวเตอร์ 
11.2 เขียนรูปเล่มรายงานทางคอมพิวเตอร์ 
11.3 เขียนบทความวิชาการทางคอมพิวเตอร์ 
11.4 น าเสนอผลงานทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
11.5 รู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีร่วมสมัย 
11.6 ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัยในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

 

รายวิชา 
หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลัก
ที่ 4 

สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 

วิชาบังคับ                              

1141701 การจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 
1/1                            

1141106 เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 
1/1                            

1141702 กฎหมายและ
จรรยาบรรณทาง  
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
1/1                           

 

1141703 ขั้นตอนวิธีและ
การเขียนโปรแกรม 

3(2-2-5) 
1/2                            

4011101  วิทยาการ
ค านวณ 

3(2-2-5) 
2/1                            

1141705 สถาปัตยกรรม
และการซ่อมบ ารุง 
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
1/2                            

1141706 การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟกิ 

3(2-2-5) 
2/1                            

1142701 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ 

3(2-2-5) 
2/1                            

1142702 การออกแบบ
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

3(2-2-5) 
2/2                            

1143703 ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล 

3(2-2-5) 
2/2                            
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รายวิชา 
หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลัก
ที่ 4 

สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 

1142704 ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 
2/2                            

1143701 การออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม 

3(2-2-5) 
3/1                            

1143712 สัมมนา
ทางด้านคอมพิวเตอร ์

1(1-2-3) 
3/2                            

1142705 วิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
3/2                            

1143711 วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3(2-2-5) 
3/2                            

วิชาเลือก                              

1141704 วิทยาการ
ค านวณ 

3(2-2-5) n/a                            

1143701 การออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม 

3(2-2-5) n/a                            

1143704 การออกแบบ
และพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) n/a                            

40112205  สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) n/a                            

1143702  การพัฒนา
และผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

3(2-2-5) n/a                            
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รายวิชา 
หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลัก
ที่ 4 

สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 

1143705 วิทยาการ
ก้าวหน้าทางคอมพวิเตอร์ 

3(2-2-5) n/a                            

1143703 การเขียน
โปรแกรมภาษาขั้นสูง 

3(2-2-5) 
3                            

1143707 การเรียนรู้โดย
ใช้เกม 

3(2-2-5) n/a                            

1141707 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูคอมพิวเตอร ์

2(2-2-5) 
1/2                            

1143208 การเขยีน
โปรแกรมส าหรับ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

3(2-2-5) 
3          

 
     

 
      

     

1143308 การผลิต
โปรแกรมประยุกต์และ 
ดิจิทัล 

3(2-2-5) 
3          

 
     

 
  

    
 

     

1144701 ขอ้มูลขนาด
ใหญ่และการจัดการ 
ความรู้ 

3(2-2-5) 
4          

 
        

      
   

รวม 60                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

 (ต่อ) 
 

รายวิชา 
หน่วยกิต 

ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที่ 7 สมรรถนะหลักที่ 8 สมรรถนะหลักที่ 9 สมรรถนะหลักที่ 10 สมรรถนะหลักที่ 11 

7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 

1141701 การจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 
1/1                    

1141106 เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 
1/1                    

1141702 กฎหมายและ
จรรยาบรรณทาง  
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
1/1                   

 

1141703 ขั้นตอนวิธีและ
การเขียนโปรแกรม 

3(2-2-5) 
1/2                    

4011101  วิทยาการ
ค านวณ 

3(2-2-5) 
2/1                    

1141705 สถาปัตยกรรม
และการซ่อมบ ารุง 
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
1/2                    

1141706 การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟกิ 

3(2-2-5) 
2/1                    

1142701 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ 

3(2-2-5) 
2/1                    

1142702 การออกแบบ
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

3(2-2-5) 
2/2                    
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รายวิชา 
หน่วยกิต 

ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที่ 7 สมรรถนะหลักที่ 8 สมรรถนะหลักที่ 9 สมรรถนะหลักที่ 10 สมรรถนะหลักที่ 11 

7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 

1143703 ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล 

3(2-2-5) 
2/2                    

1142704 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
2/2                    

1143701 การออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม 

3(2-2-5) 
3/1                    

1143702 การพัฒนาและ
ผลิตสื่อการสอน 
อิเล็กทรอนิกส ์

3(2-2-5) 
3                  

 

 

 
 

1143712 สัมมนา
ทางด้านคอมพิวเตอร ์

1(1-2-3) 
3/2                  

 
 

 
 

1142705 วิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
3/2                  

 
 

 
 

วิชาเลือก                      

1141704 วิทยาการ
ค านวณ 

3(2-2-5)                     

1143701 การออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม 

3(2-2-5)                     

1143704 การออกแบบ
และพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 
                 

 
 
 

 
 

 
 

40112205  สะเต็มศึกษา 3(2-2-5)                     
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รายวิชา 
หน่วยกิต 

ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที่ 7 สมรรถนะหลักที่ 8 สมรรถนะหลักที่ 9 สมรรถนะหลักที่ 10 สมรรถนะหลักที่ 11 

7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 

1143702  การพัฒนา
และผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

3(2-2-5) 
                    

1143703 การเขียน
โปรแกรมภาษาขั้นสูง 

3(2-2-5) 
3                    

1143705 วิทยาการ
ก้าวหน้าทางคอมพวิเตอร์ 

3(2-2-5)                     

1143707 การเรียนรู้โดย
ใช้เกม 

3(2-2-5)                     

1141707 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูคอมพิวเตอร ์

2(2-2-5) 
1/2                 

 
  

1143208 การเขยีน
โปรแกรมส าหรับ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

3(2-2-5) 
3                 

 
 

 
 

 
 

1143308 การผลิต
โปรแกรมประยุกต์และ 
ดิจิทัล 

3(2-2-5) 
3                    

1144701 ขอ้มูลขนาด
ใหญ่และการจัดการ 
ความรู้ 

3(2-2-5) 
4                  

 
 

 
 

รวม 60  
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์      
   มีวิธีการทวนสอบระดับหลักสูตรดังต่อไปนี้  
   1. การให้ผู้เรียนสอบปากเปล่าโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ใช้อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ  
   2. การออกข้อสอบรวมโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกเพ่ือประเมินผลการ
เรียนรู้  
   3. การสะท้อนผลการเรียนรู้โดยผู้เรียนสรุปสาระการเรียนรู้และประเด็นการเรียน 
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
   ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตท างานตรงสาขา  ด าเนินการโดยวิธีการส ารวจข้อมูล
จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เทียบเคียงกับอาชีพที่ระบุในรายละเอียดหลักสูตร 

  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
   การทวนสอบจากผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยพิจารณาจากแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยส ารวจผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
  
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเป็นอาจารย์แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ

นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน  
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก ำหนดระบบและวิธีกำรประกันคุณภำพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 

ในกำรบริหำรหลักสูตร จะมีคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธำนหลักสูตร และ

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ำกับดูแลและคอยให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนก ำหนด

นโยบำยปฏิบัติให้แก่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้ 

1.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับผู้บริหำรของคณะ 

1.2 อำจำรย์ผู้สอน ติดตำมและรวบรวมข้อมูล ส ำหรับใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรโดย

กระท ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ และการประเมินผลในการบริหารหลักสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัย
และตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกันตรง
ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน และเป็นไป
ตำมำตรฐำนวิชำชีพคอมพิวเตอร์ โดยมี
กำรปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี 

1. กำรรับรองหลักสูตรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

2. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กำเรียนกำรสอนทุกวิชำ และทุกภำค
กำรศึกษำ 

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งำนท ำหรือ

ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

3. มีกำรประเมินประกันคุณภำพหลักสูตร
ทุกปี โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่
แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย 

3. ผลกำรประเมินประกันคุณภำพ

หลักสูตร  

1. สำขำวิชำก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ป ี

2. สำขำเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยกำร
ปฏิบัติงำนจริง จำกรำยวิชำปฏิบัติ หรือ
รำยวิชำฝึกประสบกำรวิชำชีพใน
สถำนศึกษำ 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

3. สำขำวิชำส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ำวิจัย 
และสำมำรถน ำเสนอผลงำนวิจัยได้ 

3. นักศึกษำน ำเสนอผลงำนวิจัยใน
ระดับชำติ 

3.  อำจำรย์มีคุณวุฒิ และ

มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ี

สูงขึ้น 

1. ส่งเสริมให้อำจำรย์ผู้สอนศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำเอก 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของอำจำรย์ผู้สอน
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก 

2. ส่งเสริมให้อำจำรย์ผู้สอน ผลิตผลงำน
ทำงวิชำกำร เพื่อก ำหนดขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรท่ีสูงขึ้น 

2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของอำจำรย์ผู้สอน
ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

3. ส่งเสริมให้อำจำรย์ผู้สอนท ำวิจัย และ
เผยแพร่ผลงำนวิจัยในกำรประชุมทำง
วิชำกำรท้ังในระดับชำติและนำนำชำติ 

3. ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำร
เผยแพร่หรือได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

4. ส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำร่วมอบรมหรือ
พัฒนำควำมรู้ในศำสตร์ทุกปีกำรศึกษำ 

4. ร้อยละอำจำรย์เข้ำร่วมอบรมหรือ
พัฒนำควำมรู้ในศำสตร์ทุกปีกำรศึกษำ 

 

2.  บัณฑิต 

 หลักสูตรมีกำรติดตำมคุณภำพของบัณฑิตตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ หรือ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง

ของหลักสูตร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลผลลัพธ์กำรเรียนรู้ และกำรมีงำนท ำ นอกจำกนั้น ยังมีกำรติดตำม

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสังคม ทั้งจ ำนวนและคุณภำพ 

 หลักสูตรท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ ำทุกปี และแจ้งผลกำรส ำรวจให้กับ

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้รับทรำบเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน หลักสูตรก ำหนดว่ำผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 3.5 (จำกระดับ 5) 

 

3.  นักศึกษา 

     หลักสูตรให้ควำมส ำคัญกับกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตร กำรส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ และ

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษำ 

3.1 หลักสูตรมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำในกำรคัดเลือกจำกผลกำรเรียน คะแนนเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่ำ 2.00 จำกระบบ 4.00 คะแนน 
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3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ 

   3.2.1 จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สำมำรถให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ

ศักยภำพที่จ ำเป็นให้กับนักศึกษำ โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

   3.2.2 มีระบบสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้

นักศึกษำทุกห้องเรียน โดยอำจำรย์จะแจ้งวันและเวลำที่นักศึกษำจะขอรับค ำปรึกษำไว้หรือผ่ำนช่องทำง

อ่ืนๆ ที่ติดต่อได้สะดวก เพ่ือให้นักศึกษำที่มีปัญหำในกำรเรียนหรือปัญหำอ่ืน ๆ สำมำรถขอรับค ำแนะน ำ

จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ 

     3.2.3 หลักสูตรมีกำรติดตำมข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำ ได้แก่ อัตรำกำรคงอยู่

ของนักศึกษำ อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ และควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 

4.  อาจารย์ 

กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณทิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

     4.1 กำรรับอำจำรย์ใหม่ 

  มีกำรคัดเลือกอำจำรย์ใหม่ตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครศรีธรรมรำชโดยอำจำรย์ใหม่จะต้องมีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทขึ้นไปหรือก ำลังศึกษำระดับ

ปริญญำเอกในสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษำ/เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ สำขำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 

     4.2 กำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสูตร 

  คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในกำรวำงแผนจัดกำร

เรียนกำรสอน ประเมินผลและให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผลทุกรำยวิชำ เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรี ยม

ไว้ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษำหำรือแนวทำงที่จะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหลักสูตร 

และได้บัณฑิตเป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

     4.3 อำจำรย์ที่สอนบำงเวลำและคณำจำรย์พิเศษ 

  ส ำหรับอำจำรย์พิเศษถือว่ำมีควำมส ำคัญมำก เพรำะจะเป็นผู้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ตรง

จำกกำรปฏิบัติมำให้กับนักศึกษำ ดังนั้นหลักสูตรก ำหนดนโยบำยว่ำในบำงรำยวิชำที่เห็นว่ำสมควรและ

ส ำคัญ จะต้องมีกำรเชิญอำจำรย์พิเศษหรือวิทยำกร ส ำหรับอำจำรย์พิเศษนั้นบรรยำย      4 คำบต่อ
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สัปดำห์ หรือตำมควำมเหมำะสมในภำคเรียน ส่วนกำรบรรยำยโดยวิทยำกรนั้น จะเลือกหัวข้อสมัยใหม่ มำ

บรรยำยตำมควำมเหมำะสมในภำคเรียน อำจำรย์พิเศษนั้น ไม่ว่ำจะสอนทั้งรำยวิชำหรือบำงชั่วโมงจะต้อง

เป็นผู้มีประสบกำรณ์ตรง หรือมีวุฒิกำรศึกษำอย่ำงต่ ำปริญญำโท 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 กำรออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ำกับกำรจัดท ำรำยวิชำ 

 หลักสูตรได้ปรับปรับหลักสูตรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

    5.2.1 กำรก ำกับระบบกำรจัดผู้สอน โดยหลักสูตรเสนอชื่อผู้สอนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญใน

รำยวิชำตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรที่ระบุไว้ใน มคอ.2 

    5.2.2 อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) และรำยละเอียดของ

ประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) โดยมีเนื้อหำเป็นไปตำม TQF ซึ่งมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ

วัดประเมินผลอย่ำงเหมำะสม 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   6.1 กำรบริหำรงบประมำณ 

  หลักสูตรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี ทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้เพ่ือจัดซื้อ

วัสดุ ต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่ำงเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน และสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักศึกษำ 

   6.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 

  หลักสูตรมีควำมพร้อมด้ำนหนังสือ ต ำรำ และกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูลโดยมีส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีหนังสือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด้ำนอ่ืนๆ รวมถึงฐำนข้อมูลที่จะให้

สืบค้น ส่วนระดับหลักสูตรก็มีหนังสือ ต ำรำเฉพำะทำง นอกจำกนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนอย่ำงพอเพียง 

    6.2.1 สถำนที่และอุปกรณ์กำรสอน 
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ล าดับ

ที ่
รายการและลักษณะเฉพาะ 

จ านวนที่มี

อยู่แล้ว 

จ านวนที่

ก าลัง

ด าเนินการ 

จ านวนที่

คาดว่า

เพียงพอ 

หมายเหตุ 

1 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ขนำด 90 

เครื่อง พร้อมด้วย 

- โปรเจคเตอร ์

- ไมโครโฟน 

- เครื่องขยำยเสยีง 

- 1 4 เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน

ส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำ

คอมพิวเตอร ์

2 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ขนำด 30 

เครื่อง 

3 - 4 ส ำหรับนักศึกษำ

ท ำกำรค้นคว้ำหำข้อมลูเพื่อ

ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

3 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ขนำด 30 

เครื่อง ด้ำน Multimedia 

- - 1 ส ำหรับนักศึกษำค้นคว้ำ

ท ำงำนวิจัยและพัฒนำ

โครงงำนคอมพิวเตอร์ศึกษำ 

4 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ MAC - - 1 -เครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับ

งำนมัลติมเีดียจ ำนวน 40

เครื่องพร้อมด้วย 

- โปรเจคเตอร ์

- ไมโครโฟน 

-  เครื่องขยำยเสียง 

5. ห้องบรรยำยแบบเรียนรวมพร้อมด้วย 

- โปรเจคเตอร ์

- เครื่องขยำยเสียง 

- ไมโครโฟน 

- - 2 ส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำร

สอนวิชำบรรยำย 

6. ห้องโปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร/์

ห้องพักอำจำรย์พร้อมโต๊ะเก้ำอี้และ

อุปกรณ์ส ำนักงำน 

1 - 1 ส ำหรับเป็นห้องพักอำจำรย์

และตดิต่อปรึกษำงำนกับ

นักศึกษำ 
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  6.2.2 อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องเล่นวีดิทัศน์ (WIFI, Karaoke) 2 

2 เครื่องฉำยข้ำมศีรษะพร้อมจอฉำย 3 

3 โทรทัศน์สีระบบมัลติมีเดีย 42 นิ้ว 1 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 50 

5 เครื่องฉำย LCD 2 

6 เครื่องฉำยภำพ (Visual) 2 

7 สื่อวีดิทัศน์  120 ชื่อเรื่อง  120 

    6.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร 

   6.2.3.1 จ ำนวนหนังสือและต ำรำเรียน 

    หนังสือ  ต ำรำไทย 600 รำยชื่อ 

    หนังสือ ต ำรำภำษำต่ำงประเทศ 300 รำยชื่อ 

   6.2.3.2 จ ำนวนวำรสำรและเอกสำรอื่นๆ   34 รำยชื่อ 

   6.2.3.3 ฐำนข้อมูล 

    ACM Digital Library ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกส ำนักพิมพ์ ACM (Full Text) 

    HW Wilson  เป็นฐำนข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ 

    Pro Quest Dissertation and Theses ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลที่ได้รวบรวม

วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท และปริญญำเอก 

    Web of Science  เป็นฐำนข้อมูลอ้ำงอิงที่ ให้ข้อมูลบรรณำนุกรม

พร้อมด้วยบทคัดย่อ รำยกำรอ้ำงอิง (Cited Reference) และรำยกำรอ้ำงอิงถึง (Citing Article) 
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    IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม

ทำงด้ำนสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์และสำขำวิชำอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    Eric เป็นฐำนข้อมูลเกี่ยวกับงำนวิจัยทำงด้ำนกำรศึกษำ 

    ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย 

    ฐำนข้อมูลปริญญำนิพนธ์ 24 สถำบัน 

   6.2.3.4 แหล่งวิทยำกำรและฝึกงำน 

    คณะครุศำสตร์มีโรงเรียนเครือข่ำยที่ได้มำตรฐำนส ำหรับประสบกำรณ์

วิชำชีพครูทุกขั้นตอน  

6.3 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมเติม 

  หลักสูตรจัดซื้อหนังสือ และต ำรำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริกำรให้อำจำรย์และนักศึกษำได้

ค้นคว้ำ และใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ในกำรประสำนกำรจัดซื้อหนังสือนั้น อำจำรย์ผู้สอนแต่ละ

รำยวิชำจะมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะรำยชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ ำเป็น นอกจำกนี้อำจำรย์พิเศษ

ที่เชิญมำสอนบำงรำยวิชำและบำงหัวข้อ ก็มีส่วนในกำรเสนอแนะรำยชื่อหนังสือส ำหรับให้หลักสูตรจัดซื้อ

หนังสือด้วย 

  หลักสูตรจะต้องจัดสื่อกำรสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบกำรสอนของอำจำรย์ เช่น เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยทอดภำพ 3 มิติ เครื่องฉำยสไลด์ เป็นต้น 

 6.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร 

  คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร จะประสำนงำนกำรจัดซื้อจัดหำหนังสือปริญญำนิพนธ์

เ พ่ือให้นักศึกษำค้นคว้ำ และท ำหน้ำที่ประเมินควำมพอเพียงของหนังสือ ต ำรำ นอกจำกนี้ยังมี

โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สื่อของอำจำรย์แล้วยังต้องประเมินควำมพอเพียงและ

ควำมต้องกำรใช้สื่อของอำจำรย์ด้วย โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำร ระบบ

เครือข่ำย แม่ข่ำย อุปกรณ์

กำรทดลอง ทรัพยำกร สื่อ

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีควำมพร้อมใช้

งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในกำรสอน กำร

บันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้ำงสื่อส ำหรับกำร

ทบทวนกำรเรียน 

- รวบรวมจัดท ำสถิติจ ำนวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษำ ชั่วโมงกำรใช้งำน
ห้องปฏิบัติกำร และ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

และช่องทำงกำรเรียนรู้ ที่

เพียบพร้อม เพื่อสนับสนนุ

ทั้งกำรศึกษำในห้องเรียน 

นอกห้องเรียน และเพื่อ

กำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

อย่ำงเพียงพอ มี

ประสิทธิภำพ  

 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติกำรทดลองที่มีเครื่องมือ

ทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชำชพีในระดับสำกล 

เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถฝึกปฏบิัติ สร้ำงควำม

พร้อมในกำรปฏิบัติงำนในวชิำชพี 

3.จัดให้มีเครือข่ำยและห้องปฏิบัติกำรทดลองเปิด 

ที่มีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่นักศึกษำ

สำมำรถศึกษำ ทดลอง หำควำมรู้เพิ่มเติมได้

ด้วยตนเอง ด้วยจ ำนวนและประสิทธิภำพที่

เหมำะสมเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริกำรทั้งหนังสือต ำรำ และ

สื่อดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทำง

กำยภำพและทำงระบบเสมือน 

5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่ำย

ขนำดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่ำย เพื่อให้นักศึกษำ

สำมำรถฝึกปฏบิัติกำรในกำรบริหำรระบบ 

เครื่องมือ ควำมเร็วของ
ระบบเครือข่ำยต่อหัว
นักศึกษำ 

- จ ำนวนนักศึกษำลงเรียนใน
วิชำเรียนที่มีกำรฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่ำง ๆ  

- สถิติของจ ำนวนหนังสือ
ต ำรำ และสื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริกำร และสถิติกำรใช้
งำนหนงัสือต ำรำ สื่อดิจิทัล  

- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำต่อกำร
ให้บริกำรทรัพยำกรเพื่อกำร
เรียนรู้และกำรปฏิบัติกำร  

 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลกำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีกำรศึกษำเพ่ือ

ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์กำรประเมินผ่ำน คือ มีกำรด ำเนินตำมข้อ   1-5 ร้อยละ 

100 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ใน

แต่ละป ี

 



90 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ใน การประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
(ถ้ามี) 

X X X X 

(3 )  มี รายละเ อียดของรายวิชา และรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผล การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

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

X X X X 

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

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ 

X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 11 12 12 13 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 11 11 

 

 

 

 



หมวดที ่8  การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถท าโดยการ 

 1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของแต่ละภาคการศึกษา 
 1.2.2 การสังเกตการสอนของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/และ/หรือทีม

ผู้สอน 
 1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และต้องออก

ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา 
ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และ
ยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา การ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1 นักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้าย 
2.2 ผู้ว่าจ้าง / สถานประกอบการ 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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2.4 ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 4 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 4  ปี 

ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ มีดังนี ้

3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนในการประชุมวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

3.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด  
ปีการศึกษา 

3.6 มีการทบทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

3.8 อาจารย์ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
3.9 อาจารย์ทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
3.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
3.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที ่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
3.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนน 5.0 
3.13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3.14 บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.พ.ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ80 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
4.1 การรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ข 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
3.1. ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000001 เสริมทักษะภาษาไทย 2(1-2-3) 
 Intensive Thai Course 
  ศึกษาความส าคัญของการใช้ภาษา การใช้ค าตามบทบาทหน้าที่ในประโยค รูปแบบ

ประโยคตามหลักไวยากรณ์ การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การ
พัฒนาทักษะการเขียน หลักเกณฑ์การเขียนประโยคให้ถูกต้องและสละสลวย การเขียนย่อ
หน้า การเขียนเรียงความ และการเขียนย่อความ  สามารถวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาไทยได้ 

 
9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Intensive English Course 
  ฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ                          

เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้
ตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     3(2-2-5) 

Thai for Communication  
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน    การฟังอย่าง

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การเลือกสรร สาระความรู้จาก
การรับสารและการสืบค้น มาขยายความและน าเสนอด้วยกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 Student will know about the importance of Thai language as a tool for 
communication, focus on skills of reading, listening able to analyze and synthesize 
and have ability to summarize, interpret, select the knowledge from searching and 
study to extend and present with correct language skill and most suitable for 
situations. 
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3.1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 English for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษ

ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่ เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่ เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่
รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving English skills, Student will understand most of sentences that 
are used in daily life, able to explain the truth that happens in daily life, explain 
the routine, and able to introduce themselves and introduce others, student 
able to make question and answers about personal details such as Address, 
person, personal belongings, able to communicate with the English language at 
basic level. 

 
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  การซื้อสินค้า  การเดินทางและการ
ท างานเบื้องต้น   อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ค่อนข้าง
เป็นธรรมชาติ 

  Comprehensive reading for general text. Read simple report. Read and 
write in general and interested topics. Can explain experiences, events and 
expectation with reasons. Can communicate with English speakers in general 
topics. Can communicate in context of workplace.  

 
9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                                                 3(2-2-5) 

English for Application 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาทุกทักษะโดยมุ่งเน้นการสืบค้นจาก

สิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกทั้งสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ในบริบทที่หลากหลาย  ทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกันทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 Improving the Student’s English skills. Student will able to communicate 
about work cooperation, able to talk with other people in society, explain the 
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personal interests with English language, able to tell about life’s experiences, 
condition, personal goal and able to explain personal reason and belief to other 
people correctly. 

 
9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                                 3(2-2-5) 
                    English for Working Skills 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้ง
ในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และความสนใจของตน  
พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Improving the Student’s English skills. Student will able to use difficult 
sentences both the truth and feelings related to careers and personal interests, 
able to communicate with native speaker fluently, able to write English 
language in many situations correctly. 

9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Chinese for Daily Life 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาจีนที่ต้องใช้

ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การ
แนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่
ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand the 
Chinese language use in daily life. Able to explain the truth that happens in daily 
life, explain routine, and able to introduce others, student able to make question 
and answer personal details such as Address, person, personal belongings, able to 
responds Chinese language at basic level. 

 
9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
 Chinese for Communication 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการท างาน
เบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

   Improving Language Skills by practice. Student will able to understand and 
communicate by using Chinese language about Personal information, Family, 
shopping, using Chinese for traveling and using Chinese for working at basic level, 
student able to explain personal desire, able to respond with Chinese language 
naturally.  
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9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
 Chinese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will able to communicate 
about work cooperation, able to talk with other people in society, explain personal 
interests with Chinese language, able to tell about life’s experiences, condition, 
personal goal and able to explain personal reasons and beliefs to other people 
correctly. 

 
9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                                3(2-2-5) 
 Chinese for Working Skills 
    การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ีซับซ้อน ทั้งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน  
พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

Improving the Student’s Chinese skills. Student wills able to use difficult 
sentences both the truth and feelings that relate to careers and personal interests, 
able to communicate with native speaker fluently, able to write Chinese language 
in many situations correctly. 

 
9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
 Japanese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาญี่ปุ่นที่

ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและ
สิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will understand the 
Japanese language for daily life. Able to explain the truth that happens in daily life, 
explain routine, and able to introduce themselves and introduce others, student 
able to make question and answer personal details such as Address, person, 
personal belongings, able to communicate Japanese language at basic level. 
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9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
 Japanese for Communication  
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาญี่ปุ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ
ท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้างเป็น
ธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to understand and 
communicate by using Japanese language about Personal information, Family, 
shopping. Using Japanese for traveling and using Japanese for working as basic 
level, student able to explain personal desire, able to communicate with Japanese 
language naturally. 

 
9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้                                                 3(2-2-5) 
 Japanese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, explain the personal interests with Japanese language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goals and able to explain personal 
reasons and beliefs to other people correctly. 

 
9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และ 
 ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาญี่ปุ่นในบริบท

ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to use difficult 

sentences both the truth and feelings that relate to careers and personal interests, 
able to communicate with native speaker fluently, able to write Japanese language 
in many situations correctly. 
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9000146 ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาเกาหลีที่

ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและ
สิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will understand The Korean 
language use in daily life able to explain the truth that happens in daily life, explain 
routines, and able to introduce themselves and introduce others. Student able to 
make question and personal details such as Address, person, personal belongings, 
able to communicate with Korean language at basic level. 

 
9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
 Korean for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาเกาหลีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ
ท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาเกาหลีได้ค่อนข้างเป็น
ธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to understand and 
communicate by using Korean language about Personal information, Family, 
shopping. using Korean for traveling and using Korean for working at basic level, 
student able to explain personal desire, able to communicate with Korean 
language naturally. 

 
9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้     3(2-2-5) 
 Korean for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will able to communicate 
about works cooperation, able to talk with other people in society, can explain 
personal interests with Korean language, able to tell about life’s experiences, 
condition, personal goals and able to explain personal reasons and beliefs to 
other people correctly. 
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9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                           3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน พูดคุย
ได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาเกาหลีในบริบทที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use difficult 
sentences both the truth and feelings related to careers and personal interests, 
able to communicate with native speaker fluently, able to write Korean language 
in many situations correctly. 

 
9000150 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

อินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย 
คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Indonesian language skills. Student will 
understand The Indonesian language for use in daily life able to explain the 
truth that happens in daily life, explain routine, and able to introduce 
themselves and introduce others, student able to make question and personal 
details such as Address, person, personal belongings, able to communicate with 
Indonesian language in basic level. 

 
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                                                 3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทาง
และการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาอินโดนีเซียได้
ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving Language Skills by practice. Student will able to understand and 
communicate by using Indonesian language about Personal information, Family, 
shopping. using Indonesian for traveling and using Indonesian for working at basic 
level, student able to explain personal desire, able to communicate with 
Indonesian language naturally. 
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9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Indonesian skills. Student will be able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, can explain personal interests with Indonesian language, able to tell about 
life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal reason 
and belief to other people correctly. 

 
9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                      3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน 
พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาอินโดนีเซียในบริบทที่หลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Indonesian skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, can explain personal interested with Indonesian language, able to tell 
about life’s experiences, conditions, personal goals and able to explain 
personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 
9000154 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

มาเลเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่
รู้จักและสิ่งของทีต่นมี การโต้ตอบด้วยภาษามาเลเซียในระดับพื้นฐาน 

Improving the Student’s Malaysian language skills. Student will understand 
The Malaysian language for use in daily life able to explain the truth that happens 
in daily life, explain routines, and able to introduce themselves and introduce 
others, student able to make question and personal details such as Address, 
person, personal belongings, able to responds the communicate with Malaysian 
language at basic level.  
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9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษามาเลเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ
ท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษามาเลเซียได้ค่อนข้าง
เป็นธรรมชาติ 

Improving the Malaysian Language Skills by practice. Student will be 
able to understand and communicate by using Malaysian language about 
Personal information, Family, shopping, using Malaysian for traveling and using 
Malaysian for working at basic level, student able to explain personal desire, 
able to communicate with Malaysian language naturally. 

 
9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, can explain personal interests with Malaysian language, able to tell about 
life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal reason 
and belief to other people correctly.  

 
9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                        3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้ง

ในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และความสนใจของตน 
พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษามาเลเซียในบริบทที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use difficult 
sentences both the truth and feelings that relate to careers and personal interests, 
able to communicate with native speaker fluently, able to write Malaysian 
language in many situations correctly. 
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9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Burmese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาพม่าที่ต้อง

ใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การ
แนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่
ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the student’s Burmese languages skills. Student will understand 
The Burmese language for use in daily life, able to explain the truth that happens 
in daily life, explain the routine, and able to introduce themselves and introduce 
others, student able to make question and answer personal details such as 
address, person, personal belongings, able to responds the communicate with 
Burmese language in basic level. 

 
9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
 Burmese for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยคภาษา

พม่าในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการท างาน
เบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาพม่าได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will be able to 
understand and communicate by using Burmese language about Personal 
information, Family, Shopping, using Burmese for traveling and using Burmese for 
working at basic level, student able to explain personal desire, able to 
communicate with Indonesian language naturally. 

 
9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
 Burmese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 
communicate about work cooperate, able to talk with other people in society, 
can explain the personal interested with Burmese language, able to tell about 
life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal reason 
and belief to other people correctly. 
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9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                              3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 
   การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน พูดคุย
ได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบทที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able to 
write Burmese language in many situations correctly. 

 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
  พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ  

และการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมการเป็น
ผู้น า ผู้ตาม การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

  Study about human behavior, elements and factors of human’s behavior, 
personalities, human’s relationship making, working behavior development, 
teamwork study, learn how to be good leader and good follower, learn how to 
live in society peacefully, make self-responsibility and social responsibility. 

 
9000206 ความจริงของชีวิต          3(3-0-6) 
  Meaning of Life 
  ความหมายและความส า คัญของชี วิ ต  กา รด า ร งชี วิ ต ในสั งคมปั จจุ บั น 

และโลกยุควิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริ งในหลั ก 
ศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

  Study about meaning and importance of life, how to lives in current society 
and world in sciences and information technologies generation, learn how to use 
the truth and religious doctrine to solved life and society’s problems. Grow virtues 
and morals and study religious teaching to learn how to have a peaceful life. 
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9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า          3(3-0-6) 
 Information for Study Skills   

   ความหมาย ประเภท และความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆการรู้สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ 
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศตาม
รูปแบบ และข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

   Study the meaning, type and importance of information study about 
information’s resources inside and outside university, know how to use information, 
finding information from resources, collect, analyze and evaluate information. 
Arrange and present information in correct order and standard. 

 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต      3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 

  ความหมาย และความส าคัญของสุนทรียภาพ การรับรู้ การจ าแนกความงาม ศาสตร์
และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟัง และการเคลื่อนไหว จากประสบการณ์ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และได้มาซึ่งความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ สามารถประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

Study the meaning and importance of Aesthetics. Study the 
acknowledgement of Aesthetic and study the beauty of arts. Able to classify Arts by 
listening, watching and performing from experiences, learn how to Analyze, 
Synthesize and Criticize Art and getting Aesthetic from arts. Able to integrate the 
aesthetics into daily life. 

 
 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
9000304       ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง       3(2-2-5) 

 Life and Sufficiency Economy 
ความเป็นมา ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ
พระราชด าริกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในท้องถิ่น 

                               Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy able 
to use the philosophy of sufficiency for personal, family and society purposes. 
Study how to live by using philosophy of sufficiency economy to be the guideline 
of life, study the new theories from royal thought along with Philosophy of 
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sufficiency economy, able to integrate the sufficiency economy with agriculture, 
industry and use to develop the society and economy with Philosophy of 
sufficiency economy, learn from case study as sufficiency economy village in 
society.  

 
9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(3-0-6) 

                  Nakhon Si Thammarat Studies 
องค์ความรู้ เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สถานที่และบุคคลส าคัญ การอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ศาสนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพื้นท่ี 

Study the Nakhon Si Thammarat province’s composition. Study about 
the physical of province, environment of province, and history of province. Study 
the Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study about places and important 
persons of Nakhon Si Thammarat learn how to conserve the Local culture, 
traditions, religious and belief. Study the royal project in Nakhon Si Thammarat and 
do fieldwork at case study places in Nakhon Si Thammarat. 

 
9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

ASEAN Studies 
บริบททางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวม กลุ่มและความร่วมมือของ
อาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

Study about the geography context in South-east Asia, Study about 
the history of South-east Asia, study about Culture, traditions in different 
countries in South-east Asia. Study the history of Association of Southeast Asia 
Nations in politics, economy, society and culture. 

 
9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

Civics and Social Responsibility 
การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              และ

การปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝน
ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ       

Study about meaning of democracy and law. Understand the 
meaning and duty of Civilians under the Democracy System, Develop the 
student to become a good civilian under democracy system and have good 
responsibility to society by practicing. 
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9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 

Dynamics of Global Society  
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์โลก

ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การ
ปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย          และ
สังคมโลก 

Study about evolutions of human society. Study about Politics, Social, 
Current events, Globalization, International organization and learn how to adopt 
life to global status. Study the change of Thailand and Global Society. 

 
9000309 การจัดการเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 

Management for Life 
เศรษฐกิจกับการด าเนินชีวิต การรู้จักตนเองการก าหนดเป้าหมายของชีวิต                   

การพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผู้น า การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับ
การเงิน การบริหารความมั่งค่ัง ความมั่งค่ังและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Study economy and way of life, have self-consciousness. Study how to 
make a target of life, develop successful life. Study leadership development. 
Planning and management of finances, manage wealth with social 
responsibility. 

 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    รหัสวิชา         ช่ือและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
Plants for Life 

          พืชพรรณและความสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่าง ๆ จากภูเขา สู่
ทะเล เรียนรู้คุณและค่า ของพืชพรรณที่มีต่อชีวิตมนุษย์ การจัดการทรัพยากร 
ต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ                      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝึกการเรียนรู้ การ
สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า การวางแผน การคิดที่เป็นระบบการท างานเป็นทีม 
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้และน าเสนอผลการศึกษาที่มีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน 

Study about relation of plants and herbs with nature e.g. 
forest, mountain and sea. Study the value and property of plants. Learn 
how to manage the resources following the Royal’s plant and herbal 
reservation project of Princess Sirindhorn. Practice and learning with five 
senses ( sight, hearing, taste, smell, touch) .  Study about how to make 
plan, exchanges thinking, learn teamwork and preparing for teamwork. 
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Analyze and summarize the knowledge from learning and present with 
knowledge and joy. 

 
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

Information Technology for Life 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์      

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การแสวงหา
ความรู้ ระบบสารสนเทศ ความมั่นคงของข้อมูลและสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต เพ่ือน ามาปรับใช้ประโยชน์ในการด า รงชีวิตประจ าวัน                   
อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย                    
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Study about Information technology that influences daily life. 
Learn how to use Information technologies, Computer system, data 
transfer, searching for Information and searching for knowledge. Able to 
use Information system. Study about stability of Information technology, 
study about the future of Information technology to use in daily life 
proficiently. Have ethics in using Information technology and study about 
the laws of Information technology. 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์ ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน 

Principles and implications of human thinking. Creativity 
information analysis Logic and reasoning decision process. The process of 
seeking scientific knowledge and application in solve problems in every 
life. 

 

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
Development of Quality of Life and Environment  

ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ปัญหา                     
ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต แนวทาง                       
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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Study about the importance of quality of life and environment 
development. Study nature and environment that influences life quality. 
Study the way to develop the quality of life and environment. Study 
about environment development process. Study about natural 
resources development. Society development. Supporting the local 
wisdom for life’s quality. Learn how to reserve the natural resources for 
the long term. 

 

9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
                   Agriculture for Daily Life 
                               ความส าคัญ สถานการณ์การเกษตรของไทย ประชาคมอาเซียนและของ 
                  โลกการพัฒนาการเกษตร และระบบการท าการเกษตรของไทย หลักพ้ืนฐาน 
                  การผลิตพืช สัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผล อาหารเพ่ือสุขภาพจากการ 
                  เกษตรมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝึกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  
                  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจ าแนกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกอาหารเพ่ือ  
                  สุขภาพ การตรวจสอบสารปนเปื้อน เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์  
                  สถานการณ์ และการตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน 
                               Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture 

situation, ASEAN agriculture situation and world agriculture situation. 
Study about Thai’s Agriculture system. Basics of Agriculture, Farming, 
Fishing and processing Agriculture’s products. Learn how to make food 
from agriculture’s products. Study about safety and security of 
agriculture in real fieldwork. Learn how to process agriculture product.  
Classify agriculture products. Learn basic contaminant testing in 
agriculture’s product in daily life. Learn how to analyze the marketing 
situation in present agriculture market. 

        
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health  Management 

การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เป็นผู้น าทาง
ปัญญาด้วยสุขภาพ สิทธิหน้าที่ในการด ารงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม            
ที่ เ อ้ือต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ความเชื่อผิด 
พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ์
ความเครียดในภาวะวิกฤต การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้สิทธิผู้บริโภค บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อการบริหารจัดการสุขภาพแบบองค์
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รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุแบบพ่ึงพา
ตนเอง 

Study how to manage health. Learn how to make good health 
both physical and mental. Able to manage the expression and thought. 
Able to use the knowledge from course to adopt well-balanced daily life. 
Student should be brilliant along with good health. Know how to live in 
healthy society. Study about rights and duty in environment that 
influences health. Study about health’s problems, misunderstanding of 
health care, bad behavior for health, how to prevent bad health. Health’s 
information and sexual problems. Study about sports and recreation for 
good health. Learn how to manage emotion and stress in crisis situation. 
Development of personality. Study Rights of Consumers, duty of Thai 
people in 21th century. In Health management of self, family and society. 
Preparing to get old with self-care. 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  1. วิชาชีพครู 
        1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1001103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-5)  
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 
       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Conduct oneself based on professional code of ethics, aspire to 
develop learners with teacher dispositions, be a role model, manifested 
through teacher’s virtue, moral principle, and strong citizen. Perform 
oneself to be respected and trusted by learners and community 
members. Analyze, synthesize, integrate knowledge related to teacher’s 
values, virtue, moral principles, code of ethics, dispositions, and related 
laws. Implement experiential learning, case studies, reflective thinking to 
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apply for self-development to be a good teacher, Intellectual, up to date, 
and keep up with the changes. 

 
1002101  

 
นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                     3(2-2-5) 
Education Policy and Quality Management 
       สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Investigate and analyze concepts of education policies, strategies, 
plans, and projects for education quality improvement in school and 
regional development. Integrate knowledge related to educational 
administration and information system for quality management in school 
to understand the context of school management regarding to levels and 
types of education. Design implementing innovation of quality assurance 
in keeping with the school levels and types of education. Practice 
conducting quality assurance and learning management activities by 
manipulating principles, ideas, theories regulations, and related laws. 
Apply reflective thinking for self-development to be a good teacher, 
intellectual, up to date and keep up with the changes.          
 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร                                                              3(2-2-5) 
Curriculum Development       
          ออกแบบ พัฒนา น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
และชุมชน  โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  เพ่ือให้มีทักษะในการ
สร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Design, develop, implement and evaluate school-based 
curriculum, subject curriculum according to major subject’s nature by 
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applying curriculum development principles, theories, educational 
philosophy, psychology, society, culture, and technology to promote 
curriculum development, implementation and evaluation skills. Analyze 
Basic Education Curriculum, problems and trends in curriculum 
development. Apply reflective thinking for self-development to be a 
good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 
Learning Management Methodology                                                                                
       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาและภาษา การศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ฝึก
ปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะและความสามารถ
ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถน าการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
          Plan and manage learning according to major subject nature that 
can develop learner to be intellectual and innovatorship. Inspire learner 
to be knowledge seeker.  Create learning management innovations that 
compatible to context and learner individual differences to promote 21st 
century skills. Conduct activities and create learning atmosphere that 
aware of learners’ well-being by integrating content knowledge  
curriculum, teaching pedagogy, digital technology in learning  
management, learning materials and resources, learning theories, and 
Brain based learning. Provide learning management that integrate content 
and language, inclusive education, and teacher coaching. Design 
integrated lesson plans according to major subject. Practice learning 
management skills via micro teaching and in various school context. 
Apply reflective thinking for promoting learning design and management 
skills and self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, 
and keep up with the changes. 
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1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 
Innovation and Information Technology for Educational Communication 
and Learning 
        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
          Apply digital technology in designing learning management 
according to major subject in order to develop learners to be intellectual, 
and innovatorship that compatible to context and individual differences 
and learners with special needs.  Analyze related principles, concepts, 
and theories of innovation and information technology for educational 
communication and learning, related laws, code of ethics in using digital 
technology. Be able to choose and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning, and effective 
learning management without violating intellectual and property. Apply 
reflective thinking for promoting learning design and management skills 
and self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, and 
keep up with the changes. 

  
1043415 

 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                   3(2-2-5) 
Research for  Learning Development  
       วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาของผู้ เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน
การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบ
รู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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        Research, solve problems to develop learners. Create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with major subject, context, and 
individual differences of learners, and learners with special needs by 
studying, analyzing problem and learners’ needs in classrooms. Design 
research by applying research principals, concepts, theories, and 
researchers’ code of ethics. Construct and validate research 
instrumentation. Apply digital technologies to create research innovation 
for solving problems and developing learners that compatible to 
community context in order to implement research results for 
developing learning management and learners. Apply reflective thinking 
for self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, and 
keep up with the changes. 

 
1131503 

 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                                             2(1-2-3) 
Thai Language for Communication for Teachers 
         วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส าหรับครู หลักการและวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารและการสอน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง 
ทั้งการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า และการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสอน ทั้งการสอนในชั้นเรียน 
และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศ
เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Analyze concepts, principles, and techniques of using Thai 
language for communication and teaching. Practice using Thai language 
in various skills, i.e. listening, speaking, writing, and sign language with 
various communication situations, i.e. direct (face-to-face) and indirect 
communication (using available technological means).  Practice using Thai 
language for teaching and communication in a regular classroom setting 
and via information and communication technology. Practice using Thai 
language and culture for a peaceful life society. Be able to design learning 
management for developing students’ skills in Thai language i.e. listening, 
speaking, writing, and sign language.  Search and apply information for 
self-development to know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes. 
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1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                            1(45)               
Professional Practicum I 
       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
           Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect 
love and faith in teaching profession, identify profession code of ethics. 
Acknowledge roles and duties of teacher and classroom teacher in 
school. Understand community context and coordinate with parents to 
collect the data for providing care, assistance, and development to 
learners’ desired characteristics. Provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of 
psychology, digital technology, and curriculum development for 
developing learners according to their potentials. Conclude guidelines 
and teacher profession development activity characteristics both inside 
and outside educational institutions through teacher performance 
observing and analyzing process. Conclude the lesson learned from 
educational institution learning experience, synthesize body of 
knowledge and apply school based learning result in after action review 
(AAR) individually as well as share and learn under the context of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to be 
intellectual, up to date, and keep up with changes.      
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1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                              1(45) 
Professional practicum II 
       ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         Be a good role model and conduct oneself according to 
professional code of ethics. Practice co-teacher’s roles under mentor 
teacher in planning content knowledge, learning management activities, 
materials and technology, content area measurement and evaluation to 
design educational quality assurance implementation innovation that 
compatible to each level of education institution. Provide quality learning 
management and class atmosphere that encourages students to be 
happy in learning. Coordinate with parents to develop, take care, and 
assist students for desired characteristics.  Analyze and present self-
development guidelines to be professional teacher that keep up with 
changes in pedagogical knowledge and content subject knowledge. 
Participate in culture and local wisdom preservation project. Apply 
learning result from school to evaluate after action review (AAR) 
individually, and exchange knowledge in form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 
Internship I  
       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
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ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Work in teacher duties, be a good role model with morality and 
conduct oneself according to professional code of ethics. Design 
classroom atmosphere that promote learners’ happiness. Provide 
learning activities that promote higher order thinking process by applying 
digital technology. Coordinate with parents in learner development and 
aspire to solve learners’ problem to meet desired characteristics through 
correct research process according to research methodology. Be able to 
reflect self-changes that occurred from attending activities that promote 
professional progress, culture, and local wisdom preservation project. 
Apply learning result from school to evaluate after action review (AAR) 
individually and share knowledge in form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to date, and 
keep up with changes. 

1024810 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                6(270) 
Internship II 
       ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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       Work in teacher duties, be a good role model with morality and 
conduct according to professional code of ethics.  Design and provide 
learning activities that promote learner happiness, higher order thinking 
process and innovatorship by designing modern educational innovations 
that integrated community context with learning activities inside and 
outside the classroom. Create a network of cooperation with parents and 
communities to develop and solve learners' problems to have desired 
characteristics through correct research process according to the research 
methodology. Be able to clearly reflect self-changes that occurred from 
participating in activities that promote professional progress and in 
culture and local wisdom conservation projects.  Apply learning result 
from educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
individually. Collect, analyze, and synthesize teacher duties practice 
competencies and teacher characteristics through conducting lesson 
learned from teaching practice and self-learning. Participate in an 
exchange of knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to be intellectual, up to date, and keep up with 
changes. 

2. วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
                 2.1 รายวิชาบังคับ     40  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1141701  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา                                                     3(2-2-5) 
Educational Information System Management 
          แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบส านักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ การฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการส านักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมการน าเสนอ โปรแกรมตารางค านวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
          Describe concepts of information system management, office automation 
system, Educational information system elements, the application of information 
system in decision making. Practice using software components for office 
automation management, word processing, presentation software, calculation 
software. Data management by using new technology and educational 
information system management 
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1141705 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์                                           3(2-2-5) 

Architecture and Computer Maintenance 
          หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประ
กรอบในการท างานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่ง
การ และวงจรควบคุม การอินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoT การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประเภทและรูปแบบการใช้งานระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่าย
งานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
การวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
           To explain working principles of hardware, software microprocessor  
Structure and working components of computers, Memory, logic circuit function, 
system bus, signal and controlling circuit, Interface and IoT. Equipment and 
computer assembly.  Types and models of operating system usage, roles and 
functions of operating systems. Work distribution or processor allocation. Install 
Operating system and devices. Problem diagnosis, maintenance principle and 
computer maintenance. 
 

114106 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์                                                            3(2-2-
5) 
Technology for Science 
          สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติ ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ประเมินผล เลือกใช้
เทคโนโลยีเ พ่ือแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดท าโครงงานเทคโนโลยีส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 
            Investigate by using scientific method. Identify problems or need, gather 
data, method select, design and perform projects. Test, improve, edit and 
evaluate. Select technologies to solve the problems, and be able to use 
technology to conduct teaching for scientific projects. 

1141702 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์                                            3(2-2-5) 
Computer Laws and Ethics 
          ศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมาย
คุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบ
อาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ 
กรณีศึกษาการกระท าความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
            To studying computer-Related Crime Act. Data Privacy Act. Freedom of 
opinion and expression intellectual property, computer and internet crimes, 
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virtue and morals for computer-related professions. Digital citizenship, digital 
literature. Case studies about computer and internet crimes. 
 

1141703 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม                                                       3(2-2-5) 
Algorithms and Programming 
          ศึกษาขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัวแปร 
โครงสร้างควบคุม การน าเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาโดย
วิธีการโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหา
ขนาดเล็กได้ 
          Studying procedures, flowchart writing, problem solving, logical thinking, 
data types, variables, control structure, input, output, principle of program 
writing. Analyze coding problems step by step. Practice program writing via 
computer languages. Create small problem solving programs.   
 

1141701 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                                                        3(2-2-5) 
Computer Graphic Design 
          ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการ
ออกแบบงานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่ง
ภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับสร้างงานกราฟิกได้ 
           Design artwork, drawings. Color theories and graphic designs. Graphic 
design principles. Type of graphic. Create artwork and graphic objects. 
Configure graphics, infographics. Use applied software for graphic creation. 

1142701 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                         3(2-2-5) 
System Analysis and Design 
          วิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์กร ก าหนดผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบ ส ารวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน ก าหนด
ปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล ออกแบบข้อมูลน าเข้า 
ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานขนาดเล็กและ
การจัดท าเอกสารรายงาน 
          To analyze the information system Organization. Identify stakeholder in  
information system development. Study Information system development, 
surveying and analyzing procedures. Identify problems and study the possibility 
of the system. Use information flowchart. Use information relation chart. Create 
Data dictionary. Design input, form and output of the system. Analyze and design 
small systems and conduct the reports. 
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1142702 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน                                                   3(2-2-5) 
Multimedia and Animation Design 
          ศึกษาหลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การ
จัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและ
แปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิเมชัน ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา 
          Study principles and Theories of multimedia and animation, type of 
animation. Objects management. 2D and 3D animation creation Principles. Use 
in applied software for multimedia and animation. Modeling designs. Texture 
creation. Work creation and conversion. Create multimedia and animation  apply 
them educational context 
 

1142703 

 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล                                                               3(2-2-5) 
Database Management System 
          ศึกษาองค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความเกี่ยวเนื่องกัน
ของข้อมูล และการท าให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง 
บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 
          To study components and architecture of database. Correlation database 
design. Create data correlation models, relational algebra, correlation data and 
standardization. Data dictionary. Structured Query Language. Data integrity. Case 
studies in small database management system designs. 

1142704 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                              3(2-2-5) 
Computer Network System 
           ศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโล
ยี ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบแม่
ข่ายคอมพิวเตอร์ 
            To study Communication theories. Computer network systems. 
Communication protocol. Topology. Security systems, internet systems. Analyze, 
design and install computer network inside and outside organizations. Maintain 
network and server systems. 
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1143711 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                                     3(2-2-5)  

Research and Innovation Development in Computer Education 
              ท าวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล แปล
ความ สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพ่ือการน าเสนอในการประชุม
วิชาการ 

Conduct research and development research, Review literature. 
Develop research project. Analyze data. Interpret data. Summaries research 
result. Report research results. Write papers for presentation in academic 
conference. 
 

1143701 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม                                               3(2-2-5) 
Innovation  Design and Development 
            ศึกษาทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ 
ประเมินคุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
            To study theories in innovation design and development. Analyze, 
design, create, test and evaluate innovation qualities. Create educational 
innovation. 
 

1143712 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์                 1(1-2-3) 
Seminar in Knowledge Management and Innovation  
for Computer 
             วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ หลักการจัดโครงการ การบริหารการจัดโครงการ 
ออกแบบและด าเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ ท ารายงานการจัด
โครงการ 
             Analyze definitions, importance and principles in project organization.  
Design and organize projects. Assess projects. Practice writing and organizing  
projects. Conduct project organization reports.  
 

1142705 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์                                     3(2-2-5)  
Computer Learning Management 
             วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการค านวณ ออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  เขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม 
ผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
               Analyze computing science curriculum and technology design 
(according to IPST framework). Write lesson plans. Design teaching according to 
learner context. Design activities. Create and use learning. Measure and 
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2.2 วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

evaluation. Teaching practice integrating learning management to promote 21st 
century skills. 

1141704  วิทยาการค านวณ                                                  3(2-2-5)                       
Computing Science  
           ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา ทักษะการคิด เชิง
ค านวณ เชิงนามธรรม ฝึกทักาะในการแก้ปัญหาโดยขั้นตอนการแก้ปัญหา การย่อย
ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น เพ่ือไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานสารสนเทศอย่างปลอดภัย ศึกษาหรือพัฒนา
โครงงานที่บูรณาการกับเนื้อหาวิชาอย่างสร้างสรรค์ 
           Study and practice about logical reasoning in problem solving, 
psudo-code and work chart writing, basic designing and program writing 
with variations, conditions and loop statements to solve scientific or 
mathematic problems.  Study principle of computing thinking, 
decomposition, pattern finding, abstract thinking, example and benefit of 
computing thinking in daily life. Apply the thinking to design problem 
solving process, problem solving with computer, input and output and 
condition indicating. Loop statement design. Data ordering and retrieving. 
Example design of problem solving with computer. Study information 
technology projects, problem indicating, study, plan, perform, summarize 
and publish the project that integrate with other subjects and correlate 
with daily life. Apply the knowledge to science teaching management. 
 

 

1143704 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่                3(2-2- 5) 
Mobile Application Design and Development 
           หลักการและทฤษฎีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเลือก
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 
ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประยุกต์
ทางการศึกษา 
           The Principles and theories in mobile application development. 
Select instrument for application development, sensors, connection 
devices. Design and develop applications. Create mobile applications 
applied for education. 
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1141707 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์                            2(1-2-3)  
 English for Computer Teachers 
           ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์ค าศัพท์ในบทความ คู่มือ ต าราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ สามารถน าเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษได้ 
           Practice English reading and writing skills in the contents of 
computer. Analyze vocabularies in articles manuals, textbooks, journals 
and printed materials. Be able to do presentation in English. 
 

 

40112205 สะเต็มศึกษา                                  3(2-2-5) 
STEM Education 
            เข้าใจความหมาย ความส าคัญและหลักการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่ างวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เข้าใจหลักการของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม แนวคิดและข้อแตกต่างของกิจกรรมและโครงงานสะเต็มศึกษา 
การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา การประเมินการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การ
น าสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา 
             Deeply know and understand in STEM education, technologies 
for living in rapidly change society, 21st century skills. Apply knowledge in 
science, mathematics and other sciences to creatively solve the 
problems or develop the job with engineering design. Suitably select the 
technology by considering the effects to living, community and 
environment. Systematically use information technology in learning, 
working and problem solving. Professionally design STEM learning 
activities, create lesson plans, manage learning, measure, and evaluate 
the learning outcome. 

 

1143702 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์                        3(2-2-5)  
Development and Production of Electronic Teaching Materials 
            ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
เนื้อหา เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเลือก
ช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
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            Theories in design and develop electronics media. Content 
analyzing. Techniques in electronic media creation and evaluation. Select 
suitable channel to publish the media. Create electronic media via 
computer software. 

1143705 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์                                             3(2-2-5)  
Advanced Topics in Computer 
              หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและ
ประยุกต์ใช้วิทยาการก้าวหน้าส าหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชื้นงานเพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
               The principles, concepts and theories related to advanced 
science. Select and apply advanced science for computer teachers. 
Create innovations according to principles of advanced science in 
computer. 
 

 

1143706 การเขียนโปรแกรมส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                  3(2-2-5) 
Programming for Internet of Things 
           ความหมายของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง เครื่องมือส าหรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ระบบ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการใช้ API ภายนอกกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งการเข้าถึงทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมบน อินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งเช่น ระบบ ตรวจจับต่างๆ การวัดอุณหภูมิ รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 
และระบบที่ฝังตัวอยู่ใน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
            Internet of things (IoT) architecture and description, Internet of 
things tools, internet of things data connection, how to use internet of 
things API, coding and developing internet of things, temperature sensor 
detection, internet of things connection embedded devices and 
computer.      

 

1143708 การผลิตโปรแกรมประยุกต์และดิจิทัล                   3(2-2-5) 
Digital Application Production 
          กระบวนการการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบแบบ อไจล์ และ วอ
เตอร์ฟอล การก าหนดจุดประสงค์ของระบบ กระบวนการท างานและการรวบรวม
ความต้องการ เครื่องมือใน การรวบรวมความต้องการ ความสอดคล้องกันของความ
ต้องการกับกระบวนการท างาน การ ออกแบบ เครื่องมือในการออกแบบ เอกสารที่ใช้
ในการออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ และการส่งมอบซอฟต์แวร์ 
          Software development process, waterfall and agile software 
development approaches, defining software objectives, work process and 
requirement gathering process, tools for requirements gathering,  
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a consistency between implementation process and requirements, 
software design and tools, documents to describe the design, 
implementation, testing and delivery of software 
 

1143707 การเรียนรู้โดยใช้เกม                      3(2-2-5) 
Game- Based Learning 
            บทบาทของเกมและการเล่นเกมเพ่ือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทฤษฎีเกม การ
ออกแบบและการน าไปใช้ในทางการศึกษา ชนิดของเกม สังคมและวัฒนธรรมของเกม
ในบริบททางการศึกษา การจ าลองและสภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน การน าผู้เรียนสู่สภาพแวดล้อมแบบจมดิ่งและมีปฏิสัมพันธ์ การศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกมเพ่ือการศึกษา 
           Roles of games design and playing games for learning in digital 
age, games design and implement game in education, game types, socio-
culture issues of games in educational, context, simulation in education, 
bring learners down and interaction, study research related to using 
games for education. 

 

1143703 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง                             3(2-2-5)  
 Advanced Computer Programming 
           แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิง
วัตถุ คลาส ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรมข้ันสูง ปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 
            Coding concept about object-oriented programs, object-oriented 
technology, objected-oriented model, objected-oriented properties, 
class, objects, object life cycle. Interface graphics. Database connection. 
Use instruments and techniques in advanced programming. Program 
applied programming for education. 
 

 

1143709 ข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการความรู้                   3(2-2-5) 
Big Data and Knowledge Management 
            ข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีความรู้ ประเภทความรู้ รูปแบบความรู้ การจัดการ
ข้อมูล ขนาดใหญ่และความรู้ ความต้องการฐานความรู้เพ่ือทดแทนผู้เชี่ยวชาญ ระบบ
ฐานความรู้ การใช้ระบบฐานความรู้เพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร การ
ออกแบบและสร้าง ฐานความรู้จากข้อมูลด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
ระบบฐานความรู้ 
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            Big data; theory of knowledge; knowledge type; management in 
big data and knowledge; the need of  expert  systems  to  overcome  the  
shortage  of  experts;  knowledge-based  systems;  application  of  
knowledge-based  systems  for  decision  support  in  the  organization;  
knowledge-  based  systems  design  and building using various methods; 
applications of knowledge-based systems. 

1143710 ระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา                   3(2-2-5) 
Artificial Intelligence for Education 
            หลักการปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ในคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ 
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์กระบวนการคิดหาเหตุผล กลยุทธ์การ
สืบค้นการวางแผน การเล่นเกม การพิสูจน์ทฤษฎีทางตรรกศาสตร์และการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาท่ีเหมาะส าหรับ ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา 
            Decision  making  under  uncertainty  from  computational  
perspective  and  the  development  of  information  system  in  
supporting  management  and  decision making; the nature of 
management work and how this impacts the development of systems 
intend to support management decision making; a number  of  
commonly  used  decision  support  modeling  techniques. 
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ภาคผนวก ค 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
……………………………… 

1.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการ               
    การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ …………..... 
2.  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 
     เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2562 
3.  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้  เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 
    ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
         4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
    การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะของคนในสังคม การเตรียมบัณฑิตครูให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงต้องปรับเปลี่ยนสอดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต  
     4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      การผลิตครูเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
การผลิตครูจึงต้องปรับเปลี่ยนให้มีคุณภาพ สามารถผลิตครูดี ครูเก่งท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของสังคมในปัจจุบันและอนาคต โดยปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
(มคอ.1) มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และกรอบสมรรถนะครูตามมาตรฐานสากล โดยมีการปรับแก้ 
ดังนี้ 
 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  5.1.1 ปรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมภาษาไทย และรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ โดย
ก าหนดให้นักศึกษาแรกเข้าในคณะครุศาสตร์ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ
ความสามารถทางภาษาไทยตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายในปีการศึกษาแรก หรือตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
 5.2.2 ก าหนดให้ รายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มสังคมศาสตร์  
เพ่ิมเติมจากรายวิชานครศรีธรรมราชศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาครูทุกคนได้เรียนรู้และประยุกต์น้อมน า
ศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาในระดับต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและสังคม 
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ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

เรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 
5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
        5.2.1 วิชาชีพครู  
       สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
     5.2.1.1 ปรับโครงสร้างและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาและประสบการณ์วิชาชีพครู
ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา และ มคอ.1 
     5.2.1.2 ปรับการจัดประสบการณ์ภาคสนามให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปหลักสูตรผลิตครูคุณภาพ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทุกชั้นปีอย่าง
บูรณาการ  
     5.2.1.3 ยุบรวมรายวิชา ยกเลิกรายวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชา เพ่ือความ
ทันสมัยของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายการปฏิรูประบบการผลิต
และพัฒนาครูของประเทศ มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และ มคอ.1 รวมทั้งปรับชื่อวิชา จ านวนหน่วย
กิต และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา และการจัด
แผนการเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกัน 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู) 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างหลักสูตร 
เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
1. สาระวิชาชีพครู 
    เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
    บังคับเรียน 32 หน่วยกิต 
    เลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
2. ประสบการณ์วิชาชีพครู 

    เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร เรียน 40 หน่วยกิต 
1. รายวิชาชีพครู เรียน 26 หน่วยกิต  
2. ประสบการณ์วิชาชีพ เรียน 14 หน่วยกิต 

ปรับลดจ านวนหน่วยกติ 
ตามโครงสรา้งหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

3. รายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร 1001103 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

                             3(2-2-5) 

 

1001101 ความเป็นครู คุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล จ ร ร ย า บ ร ร ณ
วิชาชีพ  

3(2-2–5) 

Teacher’s Virtue, Moral Principle, 
Ethics and Disposition 
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ

-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เป็นเชิงสมรรถนะ สะท้อน 
ความรู้ความสามารถและ 
ลักษณะครูที่ดีมีจิต 
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หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

Teacher’s Professionalism, Virtue,  
Morality, and Codes of Ethics of  
Profession 
สภาพงานและบทบาทหน้าที่ของครู 
ความหมาย ความส าคัญของวิชาชีพครู 
พัฒนาการของวิชาชีพครู มาตรฐาน
วิชาชีพครูจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล และความ
ซื่อสัตย์สุจริต และอุดมการณ์ของความ
เป็นครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นครู การพัฒนาคุณลักษณะความเปน็
ครูการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เ ป็ นนั กคิ ด  นั กปฏิ บั ติ  มี จิ ตส านึ ก
สาธารณะและเสยีสละให้สังคม แนวทาง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง การแสวงหา เลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้ และจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารง
ตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและ
สมา ชิก ใน ชุมชน  โ ดยกา ร วิ เ ค ร าะห์  
สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ค ว า ม เ ป็ น ค รู  ก ฎ ห ม า ย ส า ห รั บ ค รู  
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นประสบการณ์  
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิด
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

วิญญาณครู 
-เพิ่มเติมการบูรณาการ
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ค่านิยมของครู องค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายส าหรับ
ครู  และการประพฤติ  
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

1004101  การประกันคุณภาพ 
การศึกษาและกฎหมายส าหรับครู 
                                  3(2-2–5) 
Quality Assurance in Education 
and Laws for Teachers 
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ  
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ  กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็กกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา  กฎหมาย เกี่ ย วกับ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย  
กฎระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย ต ร ง กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา                 3(2-2-5) 

Education Policy and Quality 
Management 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
พัฒนาท้องถิ่ น  บู รณาการองค์ความรู้
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า    ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบท
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรมการด า เนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

- เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร สื บ ค้ น 
วิ เคราะห์ แนวคิด ด้าน
น โ ยบาย  ยุ ท ธศ าสตร์  
แผนงาน โครงการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- เพิ่มเติมองค์ความรู้ 
ทางการบริหารการศึกษา 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายส าหรับครูน าไป 
บูรณาการในรายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ และจิต 
วิญญาณความเป็นครู 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาการจัดการคุณภาพ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้และแสวงหาเลือกใช้
ข้ อมู ลข่ า วสารและจัดการความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครูและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

1021101 ปรัชญาการศึกษา 2(1-2–3) 
Educational Philosophy  

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ 
พัฒนาหลักสตูร 

1021208 การพัฒนาหลักสูตร 
      3(2–2-5)  

Curriculum Development 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร  
องค์ประกอบของหลักสูตร  แนวคิดใน
การจัดท าหลักสูตร  กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้  การ
ประเมินหลักสูตร  และแนวโน้มการ
พัฒนาหลั กสู ต ร ในศตวรรษที่  21 
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติออกแบบและ
จัดท าหลักสูตร การน า หลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตร การน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
Curriculum Development 
ออกแบบ พัฒนา น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  
โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการ
พัฒนาหลั กสู ต ร  พื้ น ฐานทางปรั ชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การ
ใช้ และการประเมินหลักสูตร วิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
เป็น เ ชิงสมรรถนะและ
บูรณาการองค์ความรู้ที่
เกี่ ยวข้องสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
และการน าไปใช้ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน 

1022304 การจัดการเรียนรู้และการ 
จัดการชั้นเรียน                3(2-2-5) 
Learning and classroom  
Management 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาได้การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม  การจัดการช้ันเรียน  
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา หลักการ  

1022306 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                           3(2-2-5) 

Learning Management Methodology 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
สาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรง
บันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของผู้เรียน จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
แ ล ะ เ ขี ย น เ ป็ น เ ชิ ง
สมรรถนะโดยบูรณาการ
องค์ความรู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
และการน าไปใช้ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน  เน้น
การเรียนรู้และสมรรถนะ
ครูยุคดิจิทัล  การเรียนรู้
และบรรยากาศช้ันเรียน
ส าหรับผู้ เ รียนที่มีความ
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แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและการจัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และ
สร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถภาพ
ความเป็นครู 

ที่ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณา
การความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทฤษฎี
การเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา 
การศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียน
ด้วยการช้ีแนะ ฝึกปฏิบัติการการออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา 
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลอง
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาที่มีบริบท
แตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มี
ทักษะและความสามารถในการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ สามารถน าการสะท้อนคดิ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดีมีความรอบรู้  และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

แตกต่างกัน สมรรถนะครู
ผู้ ส ร้ า ง แ ร งบั น ด า ล ใ จ 
บทบาทครูในฐานะโค้ช 
และการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในหลากหลาย
บริบท  

1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 

Innovation and  Technology in 
Education  

แ น ว คิ ด ห ลั ก ก า ร ข อ ง น วั ต ก ร ร ม
การศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  สื่อ
การเรียนการสอน  การผลิตและการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การใช้สื่อมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างและการน าสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การ
ออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้รายบุคคล 
การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา    

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู ้                        3(2-2-5) 

Innovation and  Information 
Technology for education and 

learning  
ประยุ กต์ ใ ช้ เ ทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ในกา ร
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่ อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ ใ ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมมี

-เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
-ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  ใ ห้ ทั น ส มั ย
สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21  
-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่มเนื้อหา
ตามค าอธิบาย 
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หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ค ว า ม ร อ บ รู้  แ ล ะ ทั น ส มั ย ต่ อ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลง 

1043124  การวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู้                          3(2-2-5) 
Measurement and Assessment for 
Learning 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและ
ประเภทของการวัดและประเมินผล
การศึกษา   คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่วัด
และประเมินผล  หลักการและแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่
ใ ช้ ใ นก า ร วั ด และประ เ มิ นผล  ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ก า ร ออก แ บ บ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประ เมินผลการเรี ยนรู้ และพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ และ
การตรวจสอบคุณภาพ  คะแนน การให้
คะแนน การตัดสินผลการเรียน และน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                                3(2-2-5) 
Learning Measurement and 
Evaluation 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้
ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน วิเคราะห์และใช้แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

-ปรับการเขียนให้เป็นเชิง 
สมรรถนะ 
-เ พิ่ ม ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลที่ครอบคลุม
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กันและการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เต็ม
ศักยภาพ และปรับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อการ
เป็นครูที่ดี 

1044402  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ  
เรียนรู้                           3(2-2-5) 

Research for Learning 
Development 

กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และกระบวนการวิจัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย ลักษณะ หลักการและแนวคิด
ก า ร ว ิจ ัย เ พื ่อ พ ัฒ น า ก า ร เ ร ีย น รู ้ 
ขั ้นตอนและกระบวนการวิจ ัย การ

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
                                     3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้ เรียน สร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้ เ รี ย นที่ มี ค ว ามต้ อ งก า รพิ เ ศษ  โ ดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  ใ ห้ ทั น ส มั ย
สอดคล้ อ งกั บการ วิ จั ย 
แ ก้ ปั ญ ห า เ พื่ อ พั ฒ น า
ผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีในศตวรรษ
ที่ 21  
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

สังเคราะห์และใช้ผลวิจัยเพื่อน าไปใช้
ในการวางแผนและปฏิบัต ิการวิจัย
เพื ่อพัฒนาการเร ียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน การก าหนดปัญหาการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากร
และกลุ ่มต ัวอย ่าง   เครื ่อ งม ือและ
ว ิธ ีก า ร เ ก ็บ ร วบร วมข ้อ ม ูล   ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที ่ใช้ในการ
ว ิจ ัย  ฝ ึก ป ฏ ิบ ัต ิก า ร เ ข ีย น เ ค ้า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพ ัฒนาผู ้เ ร ียน  การ เข ียน
ร า ย ง า น ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ ก า ร น า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน   

ต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้
ส า ม า รถน า ผ ลกา ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้ ในกา ร
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบ
รู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่มเนื้อหา
ตามค าอธิบาย 

1051205 จติวิทยาส าหรับครู 
                                  3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ 
วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการ
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ การช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของ
ตน การส่งเสริมความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการท างานของสมอง การสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียน
เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้   ค ว า ม รู้
เบื้องต้น  หลักการและทฤษฎีต่างๆ 
ส าหรั บการ แนะแนว  และการ ให้
ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะ
แนวและให้ค าปรึกษาเพื่ อส่งเสริม
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉัยและ
ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา กระบวนการ
แนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพผู้เรียน จรรยาบรรณส าหรับครู
เพื่อการแนะแนว 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
Psychology for Teachers 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิ ต วิ ทย าการศึ กษา  และจิ ต วิ ทยา ให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิ เ ศษ  แนวทา งกา ร ให้ ค า แนะน ากั บ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ 
และพัฒนาผู้ เ รี ยน เป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่ งมั่ นพัฒนาผู้ เ รี ยนด้ วยจิต
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และ
ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  ใ ห้ ทั น ส มั ย
สอดคล้องกับธรรมชาติ
บริบทของผู้ เรียนในยุค
ปัจจุบัน และศาสตร์ด้าน
สมองกับการเรียนรู้ 
-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่มเนื้อหา
ตามค าอธิบาย 
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1082108 การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
Special Education     

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้  นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้                          

1101501 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา 
วิชาชีพครู                      2(1-2-
3) 

English for Professional   
Development 

            ความส าคัญและความสัมพันธ์
ของภาษาและวัฒนธรรม การฟัง พูด 
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพครู การฟังและอ่าน
ส า ร เ กี่ ย ว กั บ วิ ช า ชี พค รู จ า กสื่ อที่
หลากหลาย ฝึกปฏิบัติการพูดตาม
ห ลั ก ก า ร อ อ ก เ สี ย ง แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันเรียน  การเขียน
ภาษาอังกฤษตามโครงสร้างของหลัก
ภาษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  รวมทั้งการ
ใช้ค าศัพท์ทางการศึกษาและศาสตร์ของ
ตนเองให้ถูกต้อง 

ไม่มี อยู่ ใ นหมวดวิชาศึ กษา
ทั่วไป 

1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือการเป็นครู                 2(1-2-3) 
Thai Language and Culture for 
Teachers 
ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยใน
ฐานะเครื่องมือในการสื่อสาร วัฒนธรรม
การใช้ภาษาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน  
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ษ า กั บ
วัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาที่สัมพันธ์
กับวัฒนธรรมตามระดับช้ันของภาษา   
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
และใช้ภาษาไทยท่ีจ าเป็นส าหรับวิชาชีพ
ครูเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง  

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
                                       2(1-2-3) 
Thai Language for communication for 
teachers 
วิ เคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส าหรับครู  
หลักการและวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสอน ฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง 
ทั้งการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การสื่อสาร
แบบไม่ เผชิญหน้า และการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสอน ท้ังการสอนในช้ัน
เรียน และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษา

- เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาและ
กรอบ มคอ.1 
-  ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  ใ ห้ ทั น ส มั ย
สอดคล้องกับสมรรถนะ
การสื่อสารส าหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21  
- ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่มเนื้อหา
ตามค าอธิบาย 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

การใช้ภาษาของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ตามโอกาสและสถานการณ์  บทบาท
หน้าที่ของครูในการส่งเสริม สืบทอด
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึกปฏิบัติทักษะ
การใช้ภาษาในสถานการณ์การต่างๆ 

และวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่ อพัฒนาผู้ เรี ยน และสืบค้น
สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1095101 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี  
ส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3)                        
Cup Basic Unit Leader Training Course 

ไม่มี บูรณาการในกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูและจัดอบรม
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษา ได้ รั บ
วุฒิบัตรลูกเสือ  1095102 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 

สามัญ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น    2(1-2-3) 
Scout Basic Unit Leader Training 
Course 

ไม่มี 

1095103 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
                                    (1-2-3)  
Senior Scout Basic Unit Leader 
Training Course 

ไม่มี 

1095104 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
วิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง      2(1-2-3)  
Rover Scout Advanced  
Unit Leader Training Course 

ไม่มี 

1020305 ก า ร เ รี ยน รู้ ต ามแนว
พระราชด าริและภูมิปัญญาไทย  

2) 1-2-3( 
Learning Through His Majesty’s 
Initiatives and Thai Wisdom 

ไม่มี เนื้อหา สาระความรู้อยู่ใน
ร า ย วิ ช า ใ น ห ม วดวิ ช า
ศึกษาทั่วไป 

1022305 การจัดการเ รียน รู้ระ ดับ
ประถมศึกษา                  2) 1-2-3( 
Learning Management at 
Elementary Level 

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้  
และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1023103 เ ท ค นิ ค ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู2้)1-2-3( 
Techniques in Learning 
Management 

ไม่มี บู รณากา ร ในร าย วิ ช า
วิทยาการจัดการเรียนรู้  
และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 
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1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน                 2(1-2-3) 
      Curriculum Development for 
Sustainable Development 

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร  

1023307 การจัดการเ รียนรู้เ พ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด          2)1-2-3( 

 Learning Management for 
Thinking  Skill  Development 

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้  
และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1024301 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ 
ร่วมสมัย                        2(1-2-3) 

Seminar in Contemporary 
Learning Management               

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้  
ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพ และรายวิชาใน
หมวด วิ ช า เ ฉพาะด้ าน 
(วิชาเอก) 

1034102 ก า ร จั ด แ ส ด ง แ ล ะ
นิทรรศการ                     2(1-2-3) 
Display and  Exhibition     

ไม่มี บู รณากา ร ในร าย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

1034705 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู ้                     2(1-2-3) 

      Learning Innovation 
Development  

ไม่มี บู รณาการ ในรายวิ ชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
สื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ และรายวิชาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

1034706 การถ่ายภาพและผลิตวัสดุ
กราฟิก                        2(1-2-3) 

Photography and Graphic 
Materials 

 

ไม่มี บู รณากา ร ในร าย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้  

1034707 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา 2(1-2-3) 
Multimedia for Education 

 

ไม่มี บู รณากา ร ในร าย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

1035201 การใช้และบ ารุงรักษา วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเรียนรู ้    

                                  2)1-2-3( 

ไม่มี บู รณากา ร ในร าย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 
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Operation and Maintenance of 
Learning Technology 

1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร์  
                                 2(1-2-3) 

Research in Social Science 

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
และรายวิชาในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

1043201 การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์                      2(1-2-3) 
Achievement Test  

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1043412 สถิติเพ่ือการวิจัย  
                                  3(2-2-5) 
Statistics for Research 

ไม่มี บูรณาการเนื้อหาสาระที่ 
จ าเป็นในรายวิชาต่างๆ ให้ 
สอดคล้องกับสมรรถนะ 
วิชาชีพครูที่ก าหนด 1043501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ 

วิจัยและประเมินผล           2(1-2-3) 
Computer Programs for   
Research and Evaluation 

ไม่มี 

1044110  การประเมินโครงการทาง 
การศึกษา                      2(1-2-3) 
     Educational Project  Evaluation 

ไม่มี 

1051602 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 
                                  2(1-2-3) 

Human Relations for  Teachers 

ไม่มี 

1053510 การส่งเสริมความคิด 
สร้างสรรค ์                    3(2-2-5) 

Creative Thinking  Promotion 

ไม่มี 

1095104 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู          
                                  2(1-2-3) 
Introduction to Recreation for 
Teachers 

ไม่มี 

1131502 การใช้ภาษาไทยส าหรับครู     
                                  2(1-2-3) 
      Thai Language for Teachers 

ไม่มี บูรณาการในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ส าหรับคร ู
1131602 การเขียนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ครู                      2(1-2-3) 

Writing for Professional 
Development 

ไม่มี 

- ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
1021801 การเตรียมประสบการณ์
วิชาชีพ 1                       1(45) 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                    
Professional Practicum I            1(45) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
เป็นเชิงสมรรถนะและเน้น
การฝึกปฏิบัติบทบาทและ
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Professional Preparation I  
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์ สังเกตสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาสภาพงาน
และบทบาทหน้าที่ของครู ขอบข่ายงาน
ขอ ง โ ร ง เ รี ย น  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานครูประจ า ช้ันและ/หรือ
ประจ าวิชา การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ เรียน จัดท าข้อเสนอโครงงานเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ/
หรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

สรุ ปคุณลั กษณะของตน เองและครู ที่
แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู  ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อ
วิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ เ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษา
รายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่ อพัฒนาผู้ เ รียนตาม
ศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกต
และวิ เคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู  ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 
 

หน้าที่ ครูและเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาให้มากขึ้น 
 

1022801 การเตรียมประสบการณ์
วิชาชีพ 2                       1(45) 
Professional Preparation II 
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ศึ ก ษ า สั ง เ ก ต
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รปฏิ บั ติ ง านด้ าน
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น 
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
สถานศึ กษา  และ ชุมชน  แนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จัดท ารายงานผลการศึกษาสังเกตและมี
ส่ ว น ร่ ว ม  น า เ ส น อ ผ ล ง า น แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1023835  การเตรียมประสบการณ์
วิชาชีพ 3                       1(45) 
Professional Preparation III 
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์ ศึกษาสังเกตและมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอน การสนับสนุนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองจัดการ
เรียนรู้ในบริบทท่ีหลากหลาย มีส่วนร่วม
ในกระบวนการศึกษาช้ันเรียน เพื่อ
วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้และน าผลไป

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                    
Professional Practicum II           1(45) 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ท า งการบริ ห ารการศึ กษา  ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ

ปรับค าอธิบายรายวิชา
เป็นเชิงสมรรถนะและเน้น
การฝึกปฏิบัติบทบาทและ
หน้าที่ ครูและเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาให้มากขึ้น 
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หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้เต็มศักยภาพ จัดท ารายงานผล
การพัฒนาการ เ รี ยนรู้ ขอ งผู้ เ รี ยน 
น าเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการฝึกประสบการณ์ 

สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพ
ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  
เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1024 807 ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ วิ ช าชี พ
ระหว่างเรียน 1                    1(45) 
Professional Practicum I 
เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมาย
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกตและมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่
หลากหลาย ฝึกปฏิบัติ งานเทคนิค
การศึกษาในฝ่ ายงานวิชาการของ
โ ร ง เ รี ยน  ฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ในหน้ าที่
ครูผู้สอน การเตรียมการสอน ทดลอง
ส อ น ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง แ ล ะ
สถานการณ์ที่จริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก เ รี ย น  ฝึ ก ว า งแผน
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยจัดท าบันทึกและสะท้อนการเรียนรู้ 
และน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
1024808 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ระหว่างเรียน 2                  2(90)  
Professional Practicum II 
เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมาย
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกตการ
จัดการเรียนรู้  จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์ที่จริง การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และ
การตัดสินผลการเรียน การสอบปฏิบัติ
และการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหา
ผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมือ
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หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

อาชีพ และฝึกปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยจัดท าบันทึกและ
สะท้อนการเรียนรู้ และน าเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
1025805 ปฏิบัติการสอน 1 6(450) 

Teaching Practice I 
ปฏิบัติการสอนในวิชา เอก การวัด
ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้ เรียน การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้ เรียน 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู งานสนับสนุน
การเรียนการสอน งานโครงการพัฒนา
วิ ช า ก า ร แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้  แ ล ะ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ 
และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวม
และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาการศึกษาในช่วง
ระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                     
                                        6(270) 
Internship I 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัด
บรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ยน เกิดกระบวนการคิดขั้ นสู ง โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ าที่ ทั น สมั ย  ร่ ว ม มื อกั บ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาผู้ เ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชา ชีพ โคร งการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
เป็นเชิงสมรรถนะและเน้น
การฝึกปฏิบัติบทบาทและ
หน้าที่ ครูและเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาให้มากขึ้น 
 

1025806 ปฏิบัติการสอน 2   6(450) 
Teaching Practice II 
ปฏิบัติ งานเพื่ อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติการสอนในวิชาเอกและงานใน
หน้าที่ครู งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผลและน าผลไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน งานโครงการพัฒนาวิชาการและ
แหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                     
                                       6(270) 
Internship II  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็น
นวั ตกร  โดยออกแบบนวั ตกรรมทาง

ปรับค าอธิบายรายวิชา
เป็นเชิงสมรรถนะและเน้น
การฝึกปฏิบัติบทบาทและ
หน้าที่ ครูและเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อ
สร้างการเรียนรู้ และฝึก
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า
วิ ช า ชี พ ค รู อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม สอดคล้องกับการ
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ได้รับมอบหมายภายใต้การนิเทศของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะครุ ศ าสตร์  และครู พี่ เ ลี้ ย ง ใน
สถานศึกษา รวบรวมและสรุปองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี น าเสนอในช่วงระหว่าง
และหลังฝึกประสบการณ์ โดยการ
สัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชน
เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้ เ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชา ชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ค รู  ผ่ า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ อ ด บ ท เ รี ย น จ า ก ก า ร
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาวิชาชีพครูที่มันสมัย
แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
 

 

     

 
5.2.2 วิชาเอก 
   สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 โครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิต
ในรายวิชาเอกจ านวน 60 หน่วยกิต  ได้มีการปรับปรุงชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
 

หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1141101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5)  
(Computer for Education) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูลและ
หน่วยแสดงผล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า 
ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จริยธรรม วิชาชีพ
และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 

1141701 การจัดระบบสารสนเทศ 
ทางการศึกษา     (3-2-2-5) 
(Educational information system 
management) 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ 
ระบบส านักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของ
ร ะ บ บ ส า ร สน เ ทศทา ง ก า รศึ ก ษ า  ก า ร
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ 
และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การจัดการส านักงานอัตโนมัติ  โปรแกรม
ประมวลค า โปรแกรมการน าเสนอ โปรแกรม
ตารางค านวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

    1141103 กฎหมายและและจริยธรรมทาง 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5)  (Law and Ethics for 
Computer Education)  
          ระเบียบ กฎ กติกา มารยาททางสังคมตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารทั้ ง ในบริบทสั งคมไทยและสากล รวมถึ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูคอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจกฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 

1141702 กฎหมายและจรรยาบรรณ 

ทางคอมพิวเตอร์                    (3-2-2-5)  
(Computer laws and ethics) 
         พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  กฎหมาย
คุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบ
อาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ความฉลาดทางดิ จิ ทั ล  การรู้ เ ท่ าทันสื่ อ 
ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ท า ง
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1141104  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
ส าหรับครูคอมพิวเตอร์                    3(2-2-5) 

1141705 สถาปัตยกรรมและการซ่อม 
บ ารุงคอมพิวเตอร์           (3-2-2-5) 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

(Computer System and Architecture for 
Computer Teacher)  
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการท างานของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างองค์ประกอบในการ
ท างานคอมพิวเตอร์ ระบบงานต่าง ๆ  ของคอมพิวเตอร์ 
เช่น  หน่วยความจ า หน้าที่วงจร ลอจิกและตรรกระบบ
บัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม หลักการท างาน
ของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น ระบบออนไลน์ อินเทอร์
แอกทีฟ และแบทซ์ และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 
 
 
 

(Architectureand Computer 
maintenance) 
        ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง ฮ า ร์ ด แ ว ร์  
ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและ
องค์ประกรอบในการท างานของคอมพิวเตอร์ 
หน่วยความจ า หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส 
สัญญาณสั่ งการ และวงจรควบคุม  การ
อินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์และ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและ
รูปแบบการใช้งานระบบปฏิบัติการ บทบาท 
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือ
การจัดสรรหน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธี
วิ เคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และ
ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์   

1141105  การเขียนโปรแกรมทางการศึกษา 
เบ้ืองต้น  3(2-2-5)  
(Introduction to Computer Programming for 
Education) 
           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ 
หลักการเขียนโปรแกรม ศึกษาองค์ประกอบและหน้าที่
ของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการเขียนและการ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการ
ออกแบบอัลกอริทึ่มแบบเรียงล าดับ แบบตัดสินใจ แบบ
ท าซ้ า และการเขียนรหัสเทียม และการฝึกปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน 
 

1141703 ขั้นตอนวิธีและการเขยีนโปรแกรม 
                                        (3-2-2-5) 
 (Algorithms and programming) 
        ขั้ นตอนวิ ธี  การ เขี ยนผั ง งาน การ
แก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัว
แปร โครงสร้างควบคุม การน าเข้าข้อมูล การ
แสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์
ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิว เตอร์  สร้ าง
โปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1142101 ระบบปฏิบัติการส าหรับครูคอมพิว  
เตอร์ 3(2-2-5) (Operating System for 
Computer Teacher) 
          ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
สถาปัตยกรรมและซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร ์
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

การจ่ายงานหรือการจัดเวลาหน่วยประมวลผลกลาง 
วงจรอับ การหน่วยความจ า การจัดคิวงานการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดการข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม 
การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม กรณีศึกษาการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
1442102 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและ 
เครือข่ายทางการศึกษา 3(2-2-5) (Data 
Communication Technology and Networking 
for Education) 
            ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภท ส่วนประกอบส าคัญของ
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระเบียบวิธีการของเครือข่ายข้อมูล การควบคุมสาย
สื่อสารที่อ านวยความสะดวกในการสื่อสาร การก าหนด
ยุทธศาสตร์การวางแผน การออกแบบและประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการศึกษา แนวโน้มเทคโนโลยี
ของระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การฝึก
ปฏิบัติติดตั้งและการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
 

1142706 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
                                         3(2-2-5)  
(Computer network system) 
        ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี 
ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 
ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1143101  การวิเคราะห์และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
ในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
 (Analysis and Computer Maintenance)  
           พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ความรู้
ทั่ ว ไป  ทั กษะ  หลั กการ เกี่ ย วกั บการซ่ อมบ า รุ ง
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมต่างๆ ที่จ าเป็น และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ส าหรับ
การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปฏิบัติการ

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา 
สถาปัตยกรรมและการ
ซ่อมบ ารุงคอมพพิวเตอร ์
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น รวมถึง
การประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในช้ันเรียน 

1141201   คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์3(2-
2-5) (Mathematics for Computer Teacher) 
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร ์พีชคณติบลูนี 
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบเลขฐานต่าง ๆ  
โดยเฉพาะเลขฐาน 2 , 8 , 16 เมตริกซ์ และดีเทอร์
มิแนนท์  ความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยนและการจดั
หมู่ ล าดับและอนุกรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติเพื่อบูรณา
การ STEM ศึกษา และการประยุกต์ใช้และการสอน
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ในช้ัน
เรียน 
 

1141704 วิทยาการค านวณ        3(2-2-5) 
(Computing science) 
          ศึกษา วิ เคราะห์  เทคนิค วิธีการ
ขั้นตอนการแก้ปัญหา ทักษะการคิด เชิง
ค านวณ เ ชิงนามธรรม ฝึกทักาะในการ
แก้ปัญหาโดยขั้นตอนการแก้ปัญหา การย่อย
ปัญหา การแสดงข้ันตอนการแก้ปัญหาโดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์
หรืออุปกรณ์ เทคโนโลยี เบื้ องต้น เพื่ อไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตระหนักถึ งการใ ช้งานสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ศึกษาหรือพัฒนาโครงงานที่บูรณา
การกับเนื้อหาวิชาอย่างสร้างสรรค์ 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1141202 โครงสร้างข้อมูลเพ่ือการศึกษา 3(2- 
2-5)  (Data Structure for Education) 
        ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ โครงสร้ า งข้ อมู ล 
ประมวลผลข้อมูลสตริง อาเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์
เตอร์ รายการโยง สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ
และการประยุกต์ใช้  การเรียงและการค้นหาข้อมูล การ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
ขั้นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม 

1442201   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ขั้นสูงทางการศึกษา  3(2-2-5)   
(Advanced Computer Programming for 
Education) 
           หลักการเขียนชุดค าสั่ง รูปแบบไวยากรณ์
ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าสั่งอินพุตและ
เอาต์พุต ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ การด าเนินการ และ

1143703 การเขียนโปรแกรมภาษา 
ขั้นสูง                                   3(2-2-5)  
 (Advanced Computer Programming) 
          แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยี
เชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิงวัตถุ 
คลาส ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้งาน การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

http://www.thaiall.com/computingscience/
http://www.thaiall.com/computingscience/
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ค าสั่งวนซ้ า โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันต่างๆ และการใช้
แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษา
ใดภาษาหนึ่ง เช่น จาวา วิชวลเบสิค วิชวลซีพลัสพลัส ซี
ชาร์ป พีเอชพี เอเอสพี ในการฝึกเขียนและพัฒนา
โปรแกรมและเทคนิคการสอนเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในช้ันเรียน 

การใช้เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
ขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทาง
การศึกษา 

 

1442202 การจดัการฐานขอ้มลูทางการศึกษา  
3(2-2-5) (Database Management System for 
Education) 
         ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล 
ที่มาของข้อมูล การออกแบบ การจัดการฐานข้อมูล การ
ประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา อาทิ ฐานข้อมูล
ผู้เรียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฐานข้อมูลการลงทะเบียน
เรียน และฐานข้อมูลสื่อการศึกษา และฐานข้อมูลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

1142705 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  
                                         3(2-2-5)  
(Database Management System) 
         องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล 
พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล 
และการท าให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรม
ข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพ
ของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการ
จัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1143201 โปรแกรมทางสถิ ติและการวิจั ย ด้าน
คอมพิว เตอ ร์ศึ กษา  3(2-2-5)  (Research and 
Statistics Program in Computer Education)        
            การค านวณและการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยโดยศึกษาเกี่ยวกับการหา
ค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย การใช้สถิติทดสอบเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ
การหาคุณภาพและการประเมินประสิทธิภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาวิจัย
และพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร ์

          1143202  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
งานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา  3(2-2-5)  (System 
Analysis and Design in Computer Education) 
              การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการของ
ระบบใหม่กับระบบเดิม การออกแบบข้อมูลน าเข้าและ
ข้อมูลส่งออก การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ

1142702 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

                                      3(2-2-5)  
 (System Analysis and Design) 
      ระบบสารสนเทศขององค์กร ก าหนด
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ส ารวจระบบงาน 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

สถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบระบบที่จะพัฒนา 
การจัดท าข้อเสนอโครงการ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบจากกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

วิ เคราะห์ระบบงาน ก าหนดปัญหาและ
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ใ ช้
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้แผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้าง
พจนานุกรมข้อมูล ออกแบบข้อมูลน าเข้า ออก
แบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบงานขนาดเล็กและการ
จัดท าเอกสารรายงาน 

1144201 การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
3(2-2-5) (Management Information System 
for Education) 
              ศึ กษาแนวคิ ด เ กี่ ย วกั บก า ร จั ด ร ะ บ บ
สารสนเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และ
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการศึกษา บทบาท
และหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการศึกษาใน
สถานศึกษา และสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาทีม่ี
ผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
จัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

1142301 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
สื่ อ  3 ( 2 - 2 - 5 )  (Computer Aided Design and 
Media) 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หลักการ
เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ การออกแบบต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบ
สิ่งพิมพ์วิชาการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม การ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม การออกแบบตกแต่ง
ตัวหนังสือและรูปภาพด้วยโปรแกรม 
 
 

1143702       การพัฒนาและผลิตสื่อการ 
สอนอิเลก็ทรอนิกส์                   3(2-2-5) 
(Development and production of 
electronic teaching materials) 
       ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์  การวิ เคราะห์ เนื้อหา 
เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการ
สอนอิ เล็กทรอนิกส์  การ เลือกช่องทางที่
เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1142302 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทาง
การศึกษา  3(2-2-5) (Design and Development 
of Educational Website) 
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รูปแบบ
และโครงสร้างของเว็บ การออกแบบเว็บ ทฤษฎีสีและ

1143701การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
                                        3(2-2-5)  
 (Innovative design and 
development) 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

การออกแบบตัวอักษรบนเว็บ การออกแบบและการ
สร้างกราฟิกบนเว็บ เครื่องมือส าหรับสร้างและจัดการ
เนื้อหาเว็บ ภาษาโปรแกรมส าหรับสร้างเว็บ การพัฒนา
เว็บไซต์ทางการศึกษา และการประเมินเว็บไซต์ทาง
การศึกษา 

         ท ฤษฎี ก า รออกแ บบ และพัฒนา
นวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ 
ประเมินคุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1143301  เทคโนโลยีมัลติมีเดียทางการศึกษา  
3(2-2-5) (Multimedia Technology for 
Education) 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
การรับรู้ ทางกายภาพของเทคโนโลยีมัลติมี เดี ย 
เทคโนโลยีเสียง เทคโนโลยีภาพ เทคโนโลยีวิดิทัศน์ 
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ระบบเครือข่ายมัลติมีเดีย 
เครื่องส าหรับการพัฒนามัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้
งานมัลติมีเดียในด้านการศึกษา 

1142704 การออกแบบมัลติมิเดีย 
และแอนิเมชั่น                         3(2-2-5)  
(Multimedia design and animation) 
           หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การ
จัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหว
สองมิติและสามมิติการใ ช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
การออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ 
การสร้างและแปลงช้ินงาน สร้างงานมัลติมีเดีย
และ เอนิ เม ชัน  ประยุ กต์ ใ ช้ กับ งานด้ าน
การศึกษา 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1143302 นวัตกรรมและการจัดการความรู้ทางการ
ศึกษา  3(2-2-5)  ( Innovation and Knowledge 
Management for Education) 
           ความรู้พื้นฐานการจัดการความรู้  ความรู้
พื้นฐานของนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การจัดการความรู้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือ่สาร 
การจัดการความรู้ในองค์กรเสมือนจริงและองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในช้ันเรียน 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒน า
นวัตกรรมและวิทยาการ
ก้ า ว ห น้ า ท า ง
คอมพิวเตอร์ 

1143401 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา    3(2-2-5)  
(Seminar in Computer Education)  
          การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทาง แก้ไขรวมทั้ง
แนวคิดใหม่ และประเด็นน่าสนใจท่ีเกี่ยวข้อง 

1143705 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 
                                        3(2-2-5) 
 (Seminar in Computer Education) 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 

     วิ เ ค ร าะห์ ความหมาย  ความส าคัญ 
หลักการจัดโครงการ การบริหารการจัด
โครงการ ออกแบบและด าเนินการจัดโครงการ 
ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ ท า
รายงานการจัดโครงการ 

1144401 การวิจัยและพัฒนาการเ รียน รู้ ด้วย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  3 ( 2 - 2 - 5 ) ( Research and 
Development for Computer Education) 
           ความหมายและประเภทของการวิจัย การ
ก าหนดปัญหาในการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปร 
สมมติฐาน การออกแบบการวิจัยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
การวิจัย การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล การวิจัยเชิงทดลองและตัวอย่างการพัฒนา
งานวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 

1144701วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา                   3(2-2-5) 
( Research and Development Project 
for Computer) 
     การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม 
พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ 
สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความ
วิชาการเพื่อการน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1144402 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  
3(2-2-5) (Computer Education Project 
Development )        
             การน าความรู้ที่ได้ศึกษา มาสร้างโครงงาน
ด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
 
 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาวิจัย
และพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร ์



174 
 

 

หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1144101 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษา  
3(2-2-5) (Software for Education) 
  พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในวงการศึกษาฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้
ในการเรียน การสอนและการบริการจัดการ เช่น การตดั
เกรด การจัดท าฐานข้อมูลครู เป็นต้น 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 

1144202 โปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เ พ่ือการ
ค ว บ คุ ม   3( 2- 2- 5)  ( Electronic Circuit 
Programming to Control) 
          วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทฤษฎีลอจิก วงจร
พื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการใช้งาน
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น
ไ ม โ ค รคอน โทรล เ ลอร์  โ ค ร งส ร้ า งภ าย ในของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการเขียนโปรแกรมส าหรับ
ระบบควบคุมเบื้องต้นทางการศึกษา 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาข้ัน
สูง 

1144203 การประยุกต์สถานการณ์จ าลองและเกมส์
การเ รียนการสอน  3(2-2-5)   (Application of 
Simulate Games and Learning) 
            พัฒนา เกมส์และระบบปฏิสัมพันธ์ เพื่ อ
การศึกษา เช่น การสร้างเกมส์เพื่อการเรียนรู้และสื่อ
แบบแอพลิเคชั่น โดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
การพัฒนาเกมส์ เพื่อการศึกษาและแก้ปัญหาด้านการ
เขียนโปรแกรม การสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาเกมส์ หรือ สื่อแบบแอพพลิเคช่ันต้นแบบเพื่อ
การศึกษา 
 
 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาข้ัน
สูงและรายวิชาการ
พัฒนาและผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส ์
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1144204 การพัฒนาโปรแกรมประยุก ต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) (Mobile Application 
Development) 
            หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้
หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อกับ
ผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเช่ือมโยงกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบน
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อค านึงถึงด้านความมั่นคง การฝึก
ปฏิบัติ สร้างโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาโปรแกรม การ
จ าลองการท างานและแก้ไขโปรแกรม การเช่ือมโยงกับ
คอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร 

1143704 การออกแบบและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 (Mobile Application Development) 
          หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการพัฒนา 
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เช่ือมต่อ
เครือข่าย ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน 
สร้ า งแอพพลิ เค ชันบนอุปกรณ์ เคลื่ อนที่
ประยุกต์ทางการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1144205 การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา  
3(2-2-5) (Data Mining for Education) 
            ระบบสืบค้นความรู้บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
กระบวนการสืบค้นความรู้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
การสืบค้นความรู้บนฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน 
รวมถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการสืบคน้ความรู้ทางการ
ศึกษา 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาระบบ
การจัดการฐานข้อมูล 

1143203 การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า  3( 2- 2- 5)  ( Computer Network 
Management for Educational Institutes) 
             พื้นฐานระบบการสื่อสารข้อมูล สัญญาณ 
สถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI และ TCP/IP โปรโตคอล 
เครือข่ายเฉพาะบริเวณ อินเทอร์เน็ต การท างานของ
อุปกรณ์เครือข่าย การออกแบบและติดตั้งเครือข่าย การ
บริหารจัดการ การดูแลห้องปฏิบัติการ และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

1143204 ระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา  
3(2-2-5) (Artificial Intelligence for Education) 

1143204 ร ะ บ บ ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ท า ง
การศึกษา  
3(2-2-5)  
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

         หลักการปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ใน
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์กระบวนการคิดหาเหตุผล กล
ยุทธ์การสืบค้นการวางแผน การเล่นเกม การพิสูจน์
ทฤษฎีทางตรรกศาสตร์และการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาที่เหมาะส าหรับ ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา 

(Artificial Intelligence for Education) 
         หลักการปัญญาประดิษฐ์ การแทน
ความรู้ในคอมพิวเตอร์ การประยกุต์ใช้ 
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปญัหาปญัญาประดิษฐ์
กระบวนการคดิหาเหตผุล กลยุทธ์การสืบค้น
การวางแผน การเล่นเกม การพิสจูน์ทฤษฎีทาง
ตรรกศาสตร์และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ที่เหมาะส าหรับ ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา 

1143205 ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์  
3(2-2-5) (E-Education System) 
          ออกแบบ วิเคราะห์ หลักการศึกษาเบื้องต้น 
ระบบการศึกษา องค์ประกอบปัจจัยน าเข้าระบบ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินงานด้าน
การศึกษา ผลลัพธ์ทางการศึกษา และการประยุกต์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และพีเพิลแวร์ 
เข้าสู่ระบบการศึกษา 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

1143206 การท าคลังข้อมูลทางการศึกษา   3(2-2-5)  
(Data Warehouse in Education) 
  แนวความคิดที่เกี่ยวกับ และ คุณสมบัติของ
คลังข้อมูล ได้แก่ Subject-oriented Data, 
Integrated, Time- variant, Non- volatile แ ล ะ 
Online Analytical Processing (OLAP) คือเทคโนโลยี
ที่ใช้ข้อมูลจาก Data warehouse เพื่อน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมืองข้อมูลเป็นแนวคิดกระบวนการค้นหาความรู้บน
ขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จ าเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการ
ค้นหาพิเศษต่างๆ เช่น จินตนามิติ ทฤษฎีของเหมือง
ข้อมูล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถค้นหา
ความรู้ได้ดีขึ้น คลังข้อมูลขนาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นพื้นฐาน
ของเหมืองข้อมูล ที่ ต้ องมี  ทฤษฎีของคลังข้อมูล 
ตลอดจนหลักการออกแบบ และ หลักการเทคนิคต่างๆ
ของ เหมืองข้อมูลจะถูกน ามาใช้ในวิชานี้ 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาระบบ
การจัดการฐานข้อมูล 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1143207 การออกแบบระบบการจัดการเรียนการ
สอน  3(2-2-5) (Learning Management System 
Design) 
        หลักการออกแบบและการจัดระบบการศึกษา  
เทคนิควิ ธี การวิ เ คราะห์ภารกิ จ   และการสร้ าง
แบบจ าลองระบบ  การออกแบบระบบการเรียนการ
สอนและการผลิตสื่อ  โดยเน้นการใช้วิธีระบบในการ
วางแผนและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ 

1143706 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์                          3(2-2-5)  
(Computer Learning Management) 
       วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการค านวณ 
และการออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
การสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบ
กิจกรรม การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดย
บูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

1143303 คอมพิวเตอร์เ พ่ือการออกแบบและ
สร้างสรรค์ส าหรับการศึกษา  3(2-2-5)  
 ( Computer to Design and Create for 
Education) 
          การสร้างสรรค์ การออกแบบ และการผลิต
สื่อการศึกษาประเภทต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์
ให้สัมพันธ์กับรูปแบบและเนื้อหา รวมถึงการน าสื่อ
สร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  
การฝึกออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางการศึกษา 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 

1143304 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    3(2-2-5) 
(Computer Assisted Instruction) 
          ศึกษาประเภทของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักในการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียน โดยอาศัยวิธีการเชิงระบบ 
วิธีการเขียนโปแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน 
ฝึกการสร้างและการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
 

ไม่ม ี บูรณาการายวิชาการ
พัฒนาและผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

1143305 การออกแบบกราฟิกสามมิติทาง 
การศึกษา  3(2-2-5) (Three Dimension 
Computer Graphic Design) 

1142701 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  
                                         3(2-2-5)  
(Computer graphic design) 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

            หลักการเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์
กราฟิกอุปกรณ์น าเข้าและส่งออก การหาทางเดินของ
จุดภาพ การแปลงใน 2 มิติ การแปล การเช่ือมต่อ การ
หมุน การสะท้อน การตัดเล็ม การก าหนดกรอบหนาของ
ตาราง อัลกอริทึมการตัด การแปลงจากวินโดว์ไปยังวิว
พอยน์ การประมวลผลใน 3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ 
การแปลงภาพในสามมิติ การมองในสามมิติ การ
ค านวณหาเส้นประ และพื้นผิวที่มองไม่เห็น การหา
ระดับแสง และแสงสีกับวัตถุ  การประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

       ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ 
ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการ
ออกแบบงานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก 
สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่ง
ภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติ ใ ช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับสร้างงานกราฟิกได้ 

 
 

1143306 การผลิตสื่อการสอน 3(2-2-5) 
(Teaching Media) 
             ความหมายและความส าคัญของสื่อการสอน 
ทฤษฏีสื่อการสอน การจ าแนกชนิดและลักษณะของสื่อ
การสอน นวัตกรรมของสื่อการสอน เทคนิคการ
วิเคราะห์และเลือกสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน การสร้างสื่อการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะการสร้างและใช้สื่อการ
สอนประเภทต่างๆ การประเมินคุณภาพการสอน 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
พัฒนาและผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

1143307 เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บ        3(2-2-5)  
(Technology Web Development)       
           เทคโนโลยี การพัฒนาโปรแกรมบนเว็ บ 
โครงสร้าง และการก าหนดโครงสร้างของเอกสาร การ
ประมวลผลและนาเสนอเอกสารการเรียนการสอนบน
เว็บ การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การสร้าง
เอกสารด้วยมาตรฐานต่างๆ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ที่มีการท างานในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

1143403 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ 
เรียนการสอน 3(2-2-5) (Innovation and 
Technology for Teaching and Learning) 
               นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษา การใช้วิธีระบบในการเรียนการสอน สื่อการ

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
วิทยาการการจดัการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

สอน จิตวิทยาการศึกษากับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเรียนการสอน กระบวนทัศน์ใหม่กับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการสอน วิธีสอนแบบนอกห้องเรียน 
คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน สถานภาพ ปัญหา 
และแนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
และแนวทางการพัฒนาสื่อประสมเพื่อการศึกษา 
1144301 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
ระบบดิจิทัล  3(2-2-5) (Digital Radio Television 
Production) 
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ ในการ
สร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน การสร้างเอฟ
เฟ็กต์ การตัดต่อวิดีโอ การน าภาพแอนิเมชันมาบูรณา
การกับภาพวิดี โอ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงาน
ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ด้วยระบบดิจิตอล การอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ต่าง ๆ 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชาการ
ออกแบบมัลติมเิดียและ
แอนิเมชั่น 

1144302 การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย 
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) (Computer for Video 
Editing) 
                  ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและ
ประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ คุณสมบัติและ
มาตรฐานของวิดี โ อ  ไฟล์ วิ ดี โ อ  ระบบโทรทัศน์  
กระบวนการตัดต่อวิดี โอ เลือกใช้โปรแกรมและ
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการ
สร้างงานวิดีโอ ศึกษาค าสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น 
การจับวิดีโอ การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและ
สีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดท าข้อความ
ประกอบในงานตัดต่อวิดี โอ การใส่ เสียงประกอบ 
ตลอดจนการน าไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ 
หลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน ในรูปแบบที่
เหมาะสม ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน
หรื อ โคร งงานจากจิ นตนาการหรื อ งานที่ ท า ใน

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร ์
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ชีวิตประจ าวันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาท
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชีวิต ประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การใช้ข้อมูลน าเสนอข้อมูลด้วยวิดีโออย่างมีจิตส านึก
และมีความรับผิดชอบ และมีทักษะ ในการน าเสนองาน
วิดีโอและสร้างงานในรูปแบบท่ีเมาะสมเพื่อการอาชีพ 
1144403 การเรียนและการสอนด้วย 
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  (Computer-based 
Learning and Teaching) 
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ใน
สังคมโดยเน้นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
สถานศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือใน
กระบวนการสอน การผลิตงานสอนส่วนบุคคล และใช้
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการเรียน รูปแบบของการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนการสอน การออกแบบการสอน
ส าหรับการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ แนวทางการ
ประเมินผลในการเรียนการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
วิทยาการการจดัการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์

1144404 การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3(2-2-5)   (Information Technology Learning 
Management) 
                 แนวคิด หลักการการประยุกต์เทคโนโลยี
ส า รสน เทศ เพื่ อการ เ รี ยนรู้  อ งค์ ประกอบหลั ก 
องค์ประกอบเสริม เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติสร้างฐานความรู้บน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประเมินผลฐานความรู้ 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
วิทยาการการจดัการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์

1141102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน 
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  (English for Computer 
Teaching) 

            การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนใน
รูปแบบ  การอธิบายการ ใ ช้อุปกรณ์  เครื่ อ งมื อ  
ซอฟท์แวร์  ค าศัพท์  หรื อการท า งานของ เครื่ อง

1 1 4 2 7 0 3  ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ ค รู
คอมพิวเตอร์                           3(2-2-5) 
 (English for computer teachers) 
       ฝึกทักษะการอ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะหค์ าศัพท์ในบทความ คู่มือ ต าราเรียน 

เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 



181 
 

 

หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะ การน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เ รี ยนการสอนใน ช้ัน เ รี ยนและ เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ ในช้ันเรียน ฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ สามารถน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษได ้

1143501 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) (Computer Learning 
Management for Primary Education) 
              ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบทการเรียนรู้  
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา แนวคิดและ
หลักการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา รูปแบบ 
วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กระดับ
ประถมศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการช้ัน
เรียนระดับประถมศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การสังเกตช้ันเรียนและการฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
วิทยาการการจดัการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์

1144501  การจัดการคอมพิวเตอร์ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น  3(2-2-5)  (Computer 
Learning Management for Secondary 
Education) 
             ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบทการเรียนรู้  
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แนวคิด
และหลักการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบ วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดสภาพแวดล้อมและ

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
วิทยาการการจดัการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

การจัดการชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตช้ันเรียนและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตาม
หลักสูตรแกนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1144502 การจัดการคอมพิวเตอร์ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5)  
( Computer Learning Management for High 
School Education) 
              ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบทการเรียนรู้  
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
ปลาย รูปแบบ วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะ
กั บ เ ด็ ก ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย  ก า ร จั ด
สภาพแวดล้ อมและการจั ดกา ร ช้ั น เ รี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
การสังเกตช้ันเรียนและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
วิทยาการการจดัการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์

1144503 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 3(2-2-5)  ( Information Technology 
Integration for Education) 
            ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีการจัดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ไอซีทีในศตวรรษที่ 21 การออกแบบ 
การสร้างสื่อดิจิทัลและการน าสื่อดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
การศึกษาแบบโครงงานเป็นฐานด้วยไอซีที การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน 

ไม่ม ี บูรณาการรายวิชา
วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร ์

 143208 การเขียนโปรแกรมส าหรับ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
(Programming for Internet of Things) 

เพิ่มเตมิรายวิชาตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

        ความหมายของอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของ
ส ร รพสิ่ ง ก าร เ ช่ื อมต่ อ ฐ านข้ อมู ล ระบบ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการใช้ API ภายนอก
กับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการเข้าถึง
ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรม
บน อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งเ ช่น ระบบ 
ตรวจจับต่างๆ การวัดอุณหภูมิ รูปแบบการ
เช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ และระบบที่ฝังตัวอยู่
ใน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  1143308 การผลิตโปรแกรมประยุกต์ 
ดิจิทัล                                   3(2-2-5) 
(Digital Application Production) 

        กระบวนการการพัฒนาระบบ 
ซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบแบบ อไจล์ และ 
วอเตอร์ฟอล การก าหนดจุดประสงค์ของระบบ 
กระบวนการท างานและการรวบรวมความ
ต้องการ เครื่องมือใน การรวบรวมความ
ต้องการ ความสอดคล้องกันของความต้องการ
กับกระบวนการท า งาน การ  ออกแบบ 
เครื่องมือในการออกแบบ เอกสารที่ใช้ในการ
ออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ และ
การส่งมอบซอฟต์แวร์ 

เพิ่มเตมิรายวิชาตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 1144701 ข้อมูลขนาดใหญ่และการ 
จัดการความรู้                        3(2-2-5)  
(Big Data and Knowledge 
Management)  
       ข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีความรู้ ประเภท
ความรู้ รูปแบบความรู้ การจัดการข้อมูล ขนาด
ใหญ่และความรู้ ความต้องการฐานความรู้เพื่อ
ทดแทนผู้เช่ียวชาญ ระบบฐานความรู้ การใช้
ระบบฐานความรู้ เพื่ อ ช่วยสนับสนุนการ

เพิ่มเตมิรายวิชาตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ตัดสินใจในองค์กร การออกแบบและสร้าง 
ฐานความรู้จากข้อมูลด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ 
และการประยุกต์ใช้ระบบฐานความรู้ 

 1144504 การเรียนรู้โดยใช้เกม 3(2-2-5) 
(Game- Based Learning)  
        บทบาทของเกมและการเล่นเกมเพื่อ
การ เรี ยนรู้ ในยุคดิจิทัล  ทฤษฎี เกม การ
ออกแบบและการน าไปใช้ในทางการศึกษา 
ชนิดของเกม สังคมและวัฒนธรรมของเกมใน
บริ บททา งกา รศึ กษ า  ก า ร จ า ล อ งแล ะ
สภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อการมสี่วนรว่มในการ
เรียนการสอน การน าผู้เรียนสู่สภาพแวดล้อม
แบบจมดิ่งและมีปฏิสัมพันธ์ การศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับเกมเพื่อการศึกษา 

เพิ่มเตมิรายวิชาตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 1141601 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
3(2-2-5)  
(Technology for Science) 
สืบเสาะหาความรูด้้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ก าหนดปญัหาหรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมลู เลือกวิธีการ ออกแบบและ
ปฏิบัติ ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ประเมินผล 
เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและสามารถ
ใช้เทคโนโลยีจดัท าโครงงานเทคโนโลยสี าหรับ
วิทยาศาสตร ์

เพิ่มเตมิรายวิชาตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 4011205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
(STEM Education ) 

เข้าใจความหมาย ความส าคัญและ
หลักการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา สามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่ างวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง
ถูกต้องเข้าใจหลักการของกระบวนการ

เพิ่มเตมิรายวิชาตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
คอมพิวเตอร์ 

สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ออกแบบเชิงวิศวกรรม แนวคิดและข้อ
แตกต่างของกิจกรรมและโครงงานสะ
เต็มศึกษา การออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา การประเมินการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษาการน าสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึ ก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา 

 1144702 วิทยาการกา้วหนา้ทาง
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
(Advance Topics in Computer) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี  ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้
วิทยาการก้าวหน้าส าหรับครูคอมพิวเตอร์สร้าง
ช้ินงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการ
ก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์  
 

เพิ่มเตมิรายวิชาตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
5.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560       ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทาง

วิชาการ)  
เลขบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
(สาขาวิชา) ปี

ที่ส าเร็จ 

สถาบันการศึกษา ชื่อ-นามสกุล 
(ต าแหน่งทาง

วิชาการ)  
เลขบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
(สาขาวิชา)  
ปีที่ส าเร็จ 

สถาบันการศึกษา หมายเหตุ 

นางสาว
กรวรรณ สืบ

สม 
(ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์) 
3 9304 0014x 

xx x 

Ph.D 
(Information 
Technology) 

2553 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

นางสาว
กรวรรณ สืบ

สม 
(ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์) 
3 9304 

0014x xx x 

Ph.D 
(Information 
Technology) 

2553 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

คงเดิม 

นางสาว
นพรัตน์ หมี

พลัด 
(อาจารย์) 

3 9010 0008x 
xx x 

M.Sc. 
(Information 
Technology) 

2547 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

นางสาว
นพรัตน์ หมี

พลัด 
(อาจารย์) 
3 9010 

0008x xx x 

Ph.D 
(Information 
Technology) 
        2561 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

คงเดิม 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560       ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

นายรัฐพร กลิ่น
มาล ี

(อาจารย์) 
1 8099 0003x 
xx x 

วท.ม. (ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการ) 

       2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

นายรัฐพร 
กลิ่นมาล ี
(อาจารย์) 
1 8099 

0003x xx x 

วท.ม. (ระบบ
สารสนเทศเพื่อ

การจัดการ) 
       2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

คงเดิม 

นางสาวธณัฐชา 
รัตนพันธ ์
อาจารย ์

3 8007 0009x 
xx x 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

2554 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

- - - 

ย้ายไป
ประจ า

หลักสตูร
เทคโนโลยี

ดิจิทัล 
ว่าท่ีร้อยโท
ปุญณ์ชนัตว์ 
แก้วฟุ้งรังษี 
อาจารย ์

1 8099 0007x 
xx x 

วท.ม. 
(การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

2555 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

- - - 

ย้ายไป
ประจ า

หลักสตูร
เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

นางสาวรัชนี 
สิทธิศักดิ์... 

(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) 
1 8007 0001x 
xx x 

วท.ม. 
(การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

2555 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวรัชนี 
สิทธิศักดิ์... 

(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) 

1 8007 
0001x xx x 

วท.ม. 
(การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

2555 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรับเปลีย่น
เป็น

กรรมการ
ประจ า

หลักสตูร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560       ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

นายอาทิตย์ 
อรุณศิวกุล 
(อาจารย์) 

1 3299 0004x 
xx x 

วท.ม.  
(การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

2558 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ นายอาทิตย์ 
อรุณศิวกุล 
(อาจารย์) 
1 3299 

0004x xx x 

วทม. 
 (การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

2558 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ปรับเปลีย่น
เป็น

กรรมการ
ประจ า

หลักสตูร 
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6.   โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ ์
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

มาตรฐานและเกณฑ ์
การรับรองปริญญาตรี 

ทางการศึกษา 
(หลักสูตร 4ปี) 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 

เฉพาะด้าน 84 94 135 100 

    สาระวิชาชีพครู - 22 36 26 

    ปฏิบัติการสอน - 12 18 14 

วิชาเอก - 60 81 60 

เลือกเสร ี 6 6 6 6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 130 171 136 

     
 

                                                                                          รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
             (ลงชื่อ) 
                                                                           (                                        ) 

                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                    อธิการบดี 

                                                                    วนัที่........  เดือน...............  พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา 
 

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้   
1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง   
                                   3 (5-2-2)       
1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา             3 (5-2-2)     

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ
เป็นคร ู

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
ความเป็นครู                    3)2-2-5(                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร  
3 (5-2-2 )  

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาส าหรับครเูพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (5-2-2)  

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู ้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 (5-2-2)  
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู้                         3)2-2-5( 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  
                                     3)2-2-5( 

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู้                        3)2-2-5( 

4. การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ 
และการวจิัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                             3)2-2-5( 

 7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
                                     3)2-2-5(                       

5 . การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

8. ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู                         2)1-2-3( 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร9000135   
                                     3)2-2-5(                                     
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะ
การท างาน                        3)2-2-5( 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู้                         3)2-2-5( 

6 . การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา    3)2-2-5( 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ 

  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่ง
เรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1)45( 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1)45( 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 1                   6)270( 
1024810 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2                   6)270( 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
 

ล าดับ มาตรฐานความรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา

คอมพิวเตอร์ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

1 1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

 1( 4011101         วิทยาการค านวณ 3)2-2-5( 
2( 1141601 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์3)2-2-5( 

2 2) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี 2.1 พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 

1( 1141701 การจัดระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา 3)2-2-5( 
2( 1142703  ภาษาอังกฤษส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ 2)1-2-3( 

 
 

 2.2 หลักการคิดเชิงค านวณ การ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิง
ค านวณ ฟังก์ช่ัน 

1( 1141703 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 
3)2-2-5( 
 

  2.3 การออกแบบ เทคโนโลยี 
การวางแผน และการด าเนินการ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 

1( 1143701  การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 3)2-2-5( 
 

  2.4 การใช้อินเทอร์เน็ต 
ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอบพลิ
เคชั่น การเขียนโปรแกรม 

1( 1143704 การออกแบบและพัฒนาแอพ
พลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3)2-2-5( 
 

  2.5 เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การ
ใช้งานโปรแกรม
ไมโครคอนโทลเลอร์ และสมอง
กล 

1( 1142706  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3)2-
2-5( 
 
2( 1141705 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 3)2-2-5( 
3( 1143703  การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูง 
3)2-2-5( 
4( 4011205 สะเต็มศึกษา 3)2-2-5( 
5( 1143204 ระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา 
3)2-2-5( 
 

  2.6 การสืบค้น การรวบรวม การ
วิเคราะห์ การประมวลผล การ
เลือกใช้แหล่งข้อมูล ประเมิน 

1( 1142705  ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3)2-
2-5( 
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ล าดับ มาตรฐานความรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา

คอมพิวเตอร์ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

ประเมินและน าเสนอข้อมลู
สารสนเทศ 

  2.7 ออกแบบ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
โครงงาน 

1( 1142702 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3)2-2-
5( 
2( 1144701 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 1)0-3-2( 

  2.8 การน าแนวคิดเชิงค านวณไป
พัฒนาโครงานท่ีเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ธุรกิจและบริการ 

1( 1144702 วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร์ 3)2-2-5( 
 

  2.9 การเพิ่มมูลคา่ให้บริการหรือ
ผลิตภณัฑ ์

1( 1142701  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
3)2-2-5( 
2( 1142704  การออกแบบมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 3)2-2-5( 
3( 1143702  การพัฒนาและผลติสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 3)2-2-5( 
 

  2.10 วิทยาการสมัยใหมเ่กี่ยวกับ
เทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 

1( 1143705  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาคอมพิวเตอร์ 3)2-2-5( 
2( 1143706  วิทยาการการจดัการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ 3)2-2-5( 

  2.11 กฎหมายคอมพิวเตอร์และ
การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ
ธรรม 

1( 1141702 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร์ 3)2-2-5( 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างาน
ของครู  การพัฒนาความรู้สึก  ถึง
ตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อ
วิชาชีพครูและชุมชน 

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  ซ อ ฟ แ ว ร์ แ ล ะ
แอปพลิ เค ช่ันเพื่อออกแบบและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

1001103 คุณธรรมจรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเป็น
ครู                                  3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 

 
1142704  ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์                     3(2-2-5) 
1143704 การออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่                          3)2-2-5( 
1143702  การพัฒนาและผลติ
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์      3)2-2-5( 
1143708 การผลิตโปรแกรม
ประยุกต์และดิจิทัล              3)2-2-5( 
1143707การเรียนรูโ้ดยใช้เกม                                     
                                    3)2-2-5( 

2. เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
ครูและยึดมั่นใน จรรยาบรรณของ
วิ ช า ชี พ ค รู  ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
อุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก 
ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอา
ใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการ
เรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

มี ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

1001103คุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเป็น
ครู                                  3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                                   3)2-2-5( 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู                         2(1-2-3) 
1141701 การจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1142707  ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูคอมพิวเตอร ์  2(1-2-3) 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมี
ปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูง มี

มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม ส า ม า รถ ในกา ร
วางแผน ออกแบบ พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรู้ใน

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต3(2-2-5) 
9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ  
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ความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ 
สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคง
ใ น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ต น เ อ ง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความ 

การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
โครงงาน 

                                     3(2-2-5) 
1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา               3(2-2-5)                         
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                         3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                    3(2-2-5) 

เพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้
แ ล ะ รอบรู้ ทั น สมั ย  ทั นต่ อก า ร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
 

1142702  การออกแบบ
มัลตมิีเดยีและแอนเิมชัน  3)2-2-5( 
1143711  วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา      
3)2-2-5( 
1142701  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 3)2-2-5( 
1142706  การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 3)2-2-5( 
1143701   การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรม 3)2-2-5( 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป็ นผู้ มี ทั กษะศตวรรษที่  21 มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะ
การท างานเป็นทีม มีทักษะข้าม
วัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศสมัยใหม่  การปลี่ยน
แปลงของสังคมและของโลก มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหา
ความรู้พัฒนาความรู้งานวิจัย และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง
ผู้ เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ  ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

มีทักษะความสามารถด้านหลักการ
คิดเชิงค านวณ ขั้นตอนวิธี และมี
ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด
เชิงค านวณที่สามารถบูรณาการกับ
การเขียนโปรแกรม 

9000406 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต   
                                     3)2-2-5( 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                                   3)2-2-5( 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู้                        3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                    3(2-2-5) 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ1  1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ2  1(45) 
1141703 ขั้นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม                          3(2-2-5) 
1142703 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
3(2-2-5) 
1141704  วิทยาการค านวณ    3(2-2-5) 
40112205 สะเต็มศึกษา        3(2-2-5) 
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กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1143711 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา               3)2-2-5( 
1143703  การเขียนโปรแกรมภาษาข้ัน
สูง 3(2-2-5) 

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถ
ในการจัดเนื้อหาสาระ  ออกแบบ
กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้
ถ่ายทอดความรู้สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
และมีความสุขในการเรียน โดยใช้
ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้
เ ทคนิ ค  วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาใน
ชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกัน  

- มีทั กษะความสามารถในการ
วางแผน ออกแบบ พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรู้ใน
การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
โครงงาน 
- มีความสามารถใช้เครื่องมือทาง
ฮาร์ดแวร์ การออกแบบและการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                                   3)2-2-5( 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู้                         3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                     3(2-2-5) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1                                6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2                               6(270) 

1142702 การออกแบบมัลติมเีดียและ
แอนิเมชัน                     3(2-2-5) 
1143711 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา           3(2-2-5) 
1142701 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ                          3(2-2-5) 
1142706 การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก                         3(2-2-5) 
1143701 การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม                      3(2-2-5) 
1141705 สถาปัตยกรรมและการซ่อม 
           บ ารุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1143710 ระบบปัญญาประดษิฐ์ทาง
การศึกษา                       3(2-2-5) 

สามารถบูรณาการความรู้ข้าม
ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวจิัย 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์
การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี )TPCK) เพื่อพัฒนา การ
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เรียนรู้ของผูเ้รียน ตลอดจนน าไปใช้
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 

ผู้เรยีนและสังคม 
6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจ
สังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มี
จิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล รู้
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิต
อ าส า  และด า เ นิ น ชี วิ ต ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่น
ในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ช่ัว 
ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท า
ที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ ศ รี  ความ เป็นมนุษย์มี
จิ ตส านึ ก เป็นพล เมื อง ไทยและ
พลเมืองโลก  

มีความรู้ความสามารถในดา้น
วิทยาการสมัยใหม่ การรู้เท่าทัน 
เทคโนโลยี กฎหมายคอมพิวเตอร์
และการใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อื่นโดยชอบ
ธรรม 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
                                     3)2-2-5( 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 
                                   3(2-2-5) 
9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม                          3(2-2-5) 

 
1142705 วิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู ้
ทางคอมพิวเตอร์                 3(2-2-5) 
1141702 กฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์                 3(2-2-5) 
1141106 เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์              3(2-2-5)  
1143705 วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร ์              3(2-2-5) 

 
 
 

     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร



 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รูปแบบในการเผยแพร่ อ้างอิงเอกสาร รับรองความถูกต้อง 

1. นางสาวนพรัตน์  หมีพลัด  การเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยสีู่
ความเป็นอาเซียน ของนักศึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช 

TCI กลุ่ม 1 กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด (2560). การ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสู่ความเป็นอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช,วารสารพัฒนาการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยรังสิต.  ปีที่ : 11  ฉบับที่ 1  เลขหน้า 
: 26-38  ปีพ.ศ. : 2560 

 
 

 

การพัฒนาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) ด้วยการบรู
ณาการการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีมลัติมเีดียผ่าน Google 
Classroom 

TCI กลุ่ม 1 กรวรรณ สืบสม และนพรัตน์ หมีพลัด (2560). การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) ด้วยการบูรณาการการการเรียน
การสอนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมี เดียผ่าน  Google 
Classroom, วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2560. 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดย
บูรณาการรุปแบบการจดัการความรู้
กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ทักษะการสอนคอมพิวเตอร์ของครู
ในโรงเรียนขยายโอกาส 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 
 

กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด (2016). การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการรุปแบบการ
จัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มทักษะ
การสอนคอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนขยายโอกาส ,
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราช
ภัฏวิจัยครั้งที่ 4” (กลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม) , 
หน้า 585. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
 

Meeplat N. & Dahalin Z (2016). The Digital 

Divide and behavioral intention of ICT adoption 
for health information among people in rural 
communities, Knowledge Management 
international conference 8th Chiang Mai, 
Thailand 29-30 August 2016. 

Social Media Literacy and 
Awareness of the Youth in 
Secondary school in Southern 
Thailand 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

Suebsom K. & Meeplat M. (2016). Social Media 
Literacy and Awareness of the Youth in 
Secondary school in Southern Thailand, 
Knowledge Management international 
conference 8th Chiang Mai, Thailand, 29-30 
August 2016. 

The Factors Affecting 
Behavioral Intention to Adopt 
ICT for Health Information in 
rural communities 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

Meeplat N.& Dahalin Z. (2016). The Factors 
Affecting Behavioral Intention to Adopt ICT For 
Health Information in rural communities, IC-
ICT4T2016 “Digital Opportunities: Serving the 
Underserved” Kota Kinabalu, Sabah Malaysia 
5-7 April 2016 

2. นางสาวกรวรรณ สืบสม  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การค้นหาและการจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ส าหรับนัก เ รี ยน ช้ัน

TCT กลุ่ม1 มลิสา ทองส่งโสม, กุสุมา ใจสบาย และกรวรรณ สืบสม 
(2018). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การค้นหา
และการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา, วารสารพัฒนาการเรียนการ
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ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรม
ราชศึกษา 

ส อ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต  ( Journal of Rangsit 
University:Teaching&Learning),ISSN 2561-1584, 
12(2) July-December 2018. 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มั ล ติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรี ยนรู้ ด้ วยตนเองของนัก เ รี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ท่าศาลา 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

 

รัตนาภรณ์ วรรณมาศ และ กรวรรณ สืบสม (2017). 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้
งานอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่า
ศาลา, PKRU SciTech Journal, 1(2), 2017.  

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เ รี ยนรู้ แบบห้อ ง เ รี ยนกลับด้ าน 
(Flipped classroom) ด้วยการบูร
ณาการการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่าน Google 
Classroom 

TCI กลุ่ม 1 กรวรรณ สืบสม และนพรัตน์ หมีพลัด (2560). การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) ด้วยการบูรณาการการการเรียน
การสอนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมี เดียผ่าน  Google 
Classroom, วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2560. 

การเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสู่
ความเป็นอาเซียน ของนักศึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช 

TCI กลุ่ม 1 กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด (2560). การ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสู่ความเป็นอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช,วารสารพัฒนาการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีท่ี : 11  ฉบับท่ี 1  เลขหน้า : 
26-38  ปีพ.ศ. : 2560 
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บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 
 

กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด (2016). การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการรุปแบบการ
จัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มทักษะ
การสอนคอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนขยายโอกาส ,
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราช
ภัฏวิจัยครั้งที่ 4” (กลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม) ,
หน้า 585.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,  

Social Media Literacy and 
Awareness of the Youth in 
Secondary schoolin Southern 
Thailand 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

Suebsom K. & Meeplat N. (2016). Social Media 
Literacy and Awareness of the Youth in 
Secondary school in Southern Thailand, 
Knowledge Management international 
conference 8th Chiang Mai, Thailand, 29-30 
August 2016. 

3. นายรัฐพร  กลิ่นมาลี  การพัฒนาสื่อออนไลน์พรีซี่และ
คาฮูดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนบ้านทวดทอง 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับชาติ 
 

จันทจิรา  นาคากูล และรัฐพร กลิ่นมาลี (2557). การ
พัฒนาสื่อออนไลน์พรีซี่และคาฮูดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนบ้านทวดทอง. การประชุมวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 
8“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”. 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2559. 
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รัฐพร กลิ่นมาลี  (2557). กรอบแนวคิดรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ
ร่วมกับเทคนิคระบบพี่เลี้ยง โดยจัดกลุ่มผู้เรียนตาม
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และประเมินผล
แบบรูบริค,การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ“วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งท่ี 3” (วันท่ี 2 
พฤษภาคม 2557) ณ โรงแรมทวินโลตัส  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการ
ส อ น โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ  E-Learning 
ส าหรับรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ในระดับมัธยมศึกษา 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับชาติ 
 

รัฐพร กลิ่นมาลี (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้ระบบ E-Learning ส าหรับรายวิชา
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษา ,การประชุม
วิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่  3“การบูรณาการงานวิจัยไทย
เช่ือมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”(17-18 ธันวาคม 
2557) ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

การพัฒนาสื่อออนไลน์พรีซี่  และ
คาฮูดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนบ้านทวดทอง 
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รัฐพร กลิ่นมาลี (2559). การพัฒนาสื่อออนไลน์พรีซี่ 
และคาฮูดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทวดทอง,
การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต ครั้ งที่  8“การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”(15 ธันวาคม 2559) 
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รัชนี  สิทธิศักดิ์  และอาทิตย์ อรุณศิวกุล. (2559). 
ผลกระทบต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. วันที่ 
22-24 พฤศจิกายน 2559. 

 

การพัฒนาต้นแบบการรายงานผล
ข้ อ มู ล ตั ว บ่ ง ช้ี ป ร ะกั นคุณภาพ
หลักสูตรคอมพิว เตอร์  คณะครุ
ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ในรูปแบบอัจฉริยะ 
ด้วยโปรแกรม Pentaho 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับชาติ 
 

รัชนี  สิทธิศักดิ์ และอาทิตย์ อรุณศิวกุล. (2559). การ
พัฒนาต้นแบบการรายงานผลข้อมูลตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพหลักสู ตรคอมพิ ว เตอร์  คณะครุ ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในรูปแบบอัจฉริยะ
ด้วยโปรแกรม Pentaho, การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษา :พันธกิจทางสังคมและการเมือง (7 
ตุลาคม 2559)    

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทาง
การศึกษา 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับชาติ 

รั ช นี  สิ ท ธิ ศั ก ดิ์  แ ล ะ  อ า ทิ ต ย์  อ รุ ณ ศิ ว กุ ล . 
(2559).การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
ทางการศึกษา , การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัยครั้งที่ 12 (27-28 
ตุลาคม 2559) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี        
จ.สุราษฏร์ธาน ี

5. นางสาวรัชนี  สิทธิศักดิ์  การเรียนรู้ผ่านโครงงานบริการ
ชุมชน (Learning through 
community service projects) 

TCI กลุ่ม 2 รัชนี  สิทธิศักดิ์ (2561). การเรียนรู้ผ่านโครงงานบริการ
ชุ ม ช น  ( learning through community service 
projects), วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราช
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ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รูปแบบในการเผยแพร่ อ้างอิงเอกสาร รับรองความถูกต้อง 
ภัฏนครศรีธรรมราช, Vol 10 No s (2018) ปีท่ี 10 ฉบับ
พิเศษ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทาง
การศึกษา 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับชาติ 
 

รัชนี สิทธิศักดิ์ (2559).การศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัยครั้งที่ 
12 (27-28 ตุลาคม 2559) 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   จ.สุราษฏร์ธานี 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ โดยใช้
วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับชาติ 

รัชนี  สิทธิศักดิ์  และ อาทิตย์  อรุณศิวกุล (2559). 
ผลกระทบต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐาน, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 (22-24 พฤศจิกายน 2559) ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมภ์ จ.บุรีรัมย ์

การพัฒนาต้นแบบการรายงานผล
ข้ อ มู ล ตั ว บ่ ง ช้ี ป ร ะกั นคุณภาพ
หลักสูตรคอมพิว เตอร์  คณะครุ
ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ในรูปแบบอัจฉริยะ 
ด้วยโปรแกรม Pentaho 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสาร
สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รประ ชุม
วิชาการระดับชาติ 

รัชนี สิทธิศักดิ์ และ อาทิตย์ อรุณศิวกุล (2559). การ
พัฒนาต้นแบบการรายงานผลข้อมูลตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพหลักสู ตรคอมพิ ว เตอร์  คณะครุ ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา :พันธกิจ
ทางสังคมและการเมือง (7 ตุลาคม 2559) 
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หมายเหตุ   * ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                     รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                              ลงชื่อ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม  เลขาพันธ์) 
         คณบดีคณะครุศาสตร์ 

                                                               วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล นางสาวนพรัตน์  หมีพลัด 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
PhD.IT Information Technology Universiti Utara 2561 

MS.c. Information Technology Universiti Utara Malaysia 2547 

วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2542 

 
4. ผลงานทางวิชาการ  

4.1 ผลงานวิจัย 

กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด (2560). การเตรียมความพร้อมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสู่ความเป็นอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,วารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีที่ : 11  ฉบับที่ 1   

          เลขหน้า : 26-38  ปีพ.ศ. : 2560 
กรวรรณ สืบสม และนพรัตน์ หมีพลัด (2560). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ด้าน  (Flipped classroom) ด้วยการบูรณาการการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียผ่าน Google Classroom, วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2560. 

กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด (2560). การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการรูปแบบการ
จัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมทักษะการสอนคอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส, โคงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” (กลุ่มงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

Meeplat N.  & Dahalin Z.  ( 2016) .  The Digital Divide and Behavioral Internation of ICT 
adoption for health information among people in rural communities, Knowledge 
Management international conference 8th Chiang Mai, Thailand  
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29-30 August 2016. 
Suebsom K.  & Meeplat N.  (2016) .  Social Media Literacy and Awareness of the Youth in 

Secondary school in Southern Thailand, Knowledge Management international 
conference 8th Chiang Mai, Thailand ,29-30 August 2016. 

Meeplat N. & Dahalin Z. (2016). THE FACTORS AFFECTING BEHAVIORAL INTENTION TO ADOPT ICT FOR 

HEALTH INFORMATION IN RURAL COMMUNITIES, IC- ICT4T2016 “ Digital Opportunities : 
Serving the Underserved” Kota Kinabalu, Sabah Malaysia,5-7 April 2016 

 
5. ภาระการสอน 
           1141701 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา              3(2-2-5) 
           1141704 วิทยาการค านวณ                3(2-2-5) 
           1023836 ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ 2                  1(45) 
           1143702 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์             3(2-2-5) 
           1143711 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                                3(2-2-5) 
  1143705 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์                       3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล นางสาวกรวรรณ  สืบสม 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

Ph.D. Information Technology Universiti Utara Malaysia 2553 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา 2536 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 
4.1 ผลงานวิจัย 

มลิสา ทองส่งโสม,กุสุมา ใจสบาย และกรวรรณ สืบสม (2018). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ค้นหาและการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา,วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
รังสิต (Journal of Rangsit University:Teaching &Learning). ISSN 2561-1584, 12(2) 
July-December 

กรวรรณ สืบสม และนพรัตน์ หมีพลัด (2560). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน  (Flipped classroom) ด้วยการบูรณาการการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียผ่าน Google Classroom, วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2560. 

กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด (2560). การเตรียมความพร้อมด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสู่ความเป็นอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,วารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีที่ : 11  ฉบับที่ 1  เลขหน้า : 26-38  ปีพ.ศ. : 
2560 

Suebsom K. & Meeplat N. (2016). Social Media Literacy and Awareness of the Youth in  
           Secondary school in Southern Thailand, Knowledge Management International  
           conference 8th Chiang Mai, Thailand,29-30 August 2016. 
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4.2  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
กรวรรณ  สืบสม. (2559). การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ:  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช. 
กรวรรณ สืบสม (2559). การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
 
5. ภาระการสอน 

 1141601  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              3(2-2-5) 
 1022802  ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ 1               1(45) 
 1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1               6(270) 
 1141706 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก              3(2-2-5) 
 1142702 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน              3(2-2-5) 
 1143711 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                      3(2-2-5) 
 1142705 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์             3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล นายรัฐพร  กลิ่นมาลี 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2553 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 ผลงานวิจัย 
จันทจิรา  นาคากูล และรัฐพร กลิ่นมาลี (2559). การพัฒนาสื่อออนไลน์พรีซี่และคาฮูดเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทวดทอง . การประชุม
วิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8“การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”. วันที่ 15 ธันวาคม 2559. 

รัฐพร กลิ่นมาลี, สมคิด แซ่หลี และสรเดช  ครุฑจ้อน. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ระบบ E-Learning ส าหรับรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษา. การประชุม
วิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3“การบูรณาการ
งานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน” วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557. 

รัฐพร กลิ่นมาลี และมนต์ชัย  เทียนทอง. (2557). กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บร่วมกับเทคนิคระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และประเมินผลแบบรูบริค. การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
“วลัยลักษณ์ทางการจัดการ ครั้งที่ 3” วันที่ 2 พฤษภาคม 2557. 
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5. ภาระการสอน 

1141705 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 
1142704 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
1143701 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม             3(2-2-5) 
40112205 สะเต็มศึกษา                3(2-2-5) 
1144504 การเรียนรู้โดยใช้เกม               3(2-2-5)  
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – สกุล นายอาทิตย์  อรุณศิวกุล 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 
2551 

4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 ผลงานวิจัย 
รัชนี  สิทธิศักดิ์ และอาทิตย์ อรุณศิวกุล. (2559). ผลกระทบต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน

เป็นฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559. 

รัชนี  สิทธิศักดิ์ และอาทิตย์ อรุณศิวกุล. (2559). การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 27-28 
ตุลาคม 2559. 

อาทิตย์ อรุณศิวกุล รัชนี  สิทธิศักดิ์ และณัฐธร  ขุนทอง. (2559). การพัฒนาต้นแบบการรายงานผลข้อมูล
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ในรูปแบบอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม Pentaho. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและการเมือง. วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย. วันที่ 7 ตุลาคม 2559. 

6. ภาระการสอน 
1141702 กฏหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 
1142703 ระบบการจัดการฐานข้อมูล             3(2-2-5) 
1143703 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง             3(2-2-5) 
1143708 การผลิตโปรแกรมประยุกต์และดิจิทัล            3(2-2-5) 
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1143706 การเขียนโปรแกรมของอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง           3(2-2-5) 
 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – สกุล นางสาวรัชนี  สิทธิศักดิ์ 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2555 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ธัญบุรี 
2550 

4.  ผลงานทางวิชาการ 
4.1 ผลงานวิจัย 

        รัชนี  สิทธิศักดิ์ (2561). การเรียนรู้ผ่านโครงงานบริการชุมชน (learning through community 
 service projects), วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,  10(s) (2018) ป ี
ที ่10 ฉบับพิเศษ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 

รัชนี  สิทธิศักดิ์ และอาทิตย์ อรุณศิวกุล. (2559). ผลกระทบต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
โครงงานเป็นฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559. 

รัชนี  สิทธิศักดิ์ และอาทิตย์ อรุณศิวกุล. (2559). การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติและ 
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี วันที่ 27-28 ตุลาคม  
2559. 

อาทิตย์ อรุณศิวกุล รัชนี  สิทธิศักดิ์ และณัฐธร  ขุนทอง. (2559). การพัฒนาต้นแบบการรายงานผล 
ข้อมูลตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ในรูปแบบอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม Pentaho. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและการเมือง. วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย. วันที่ 7 ตุลาคม 2559. 
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5. ภาระการสอน 
  1141703 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม              3(2-2-5) 
  1142701 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ              3(2-2-5) 
  1143704  การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่            3(2-2-5) 
  1024809  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1              6(270) 
  1143710  ระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา              3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ฉ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ที่ ๐๐๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
  ด้วยหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มีก าหนดการ
พัฒนาหลักสูตรสาขาการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตามรอบระยะ
ก าหนดเวลาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แนวทางการผลิตครูตามนโยบายของรัฐบาล 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
พร้อมรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

๑. กรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
     ๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     กรรมการ 
              ๑.๓ นางสาวอภิณห์พร  สถิตย์ภาคีกุล          กรรมการ 
     ๑.๔ นางสาวกรรณิการ์ บารมี           กรรมการ  
     ๑.๕ คณบดีคณะครุศาสตร์           กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

๒. กรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นายถนอม  เลขาพันธ์           ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นางเบญจพร  ชนะกุล           กรรมการ 
     ๒.๓ นางสาวอารี  สาริปา           กรรมการ 
     ๒.๔ นายจีรนันท์  ปรีชาชาญ           กรรมการ  
     ๒.๕ นายปุรเชษฐ  บุญยัง           กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินงานของกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร  เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
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๓. กรรมการพัฒนาหลักสูตร   
             ๓.๑ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
     ๓.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วย   
  ๑) นางสาวสุทธิชา  มาลีเลศ  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางจรุงใจ  มนต์เลี้ยง   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวจันจิรา  นาวารัตน์  กรรมการ 
  ๔) นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีสุวรรณ กรรมการ 
  ๕) นางสาวสุชาดา  จิตกล้า  กรรมการ 
  ๖) นางสาวสุดา  เจ๊ะอุมา   กรรมการ 
  ๗) นางนิสายชล บุญมุสิก   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๘) นางสาวกนกวรรณ  ถาวรสุข  กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๙) ผศ.เชริษา  ใจแผ้ว   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๑๐) นางสาวจุฬาลักษณ์  สุตระ  กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย  
  ๑) นางอรดา  โอภาสรัตนากร  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางทิพวรรณ  ทองขุนด า  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายอนิรุธ  ชุมสวัสดิ์   กรรมการ 
  ๔)  นางสาวเย็นฤดี  หนูเพชร  กรรมการ 
  ๕) นายวีรศักดิ์  ทวีเมือง   กรรมการ 
  ๖) นางอุมากร  สุวรรณฤกษ์   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๗) ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๘) นายภูวนาถ  ชมพัฒน์   กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๙) นางสาวดิศราพร  สร้อยญาณะ  กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 

๑) นางสาวสุขุมาล  จันทวี  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาววรกร  ธรรมภิบาลอุดม  รองประธานกรรมการ 
  ๓) ผศ.ประหยัด  เกษม   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
   ๔) ผศ.ชอุ่ม  โชติทอง   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๕) นางสาวสุเมตตา  ประสาทแก้ว  กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๖ ) นางสาวศึกษา  เรืองด า  กรรมการและเลขานุการ 
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     ๓.๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
๑) นายทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์  ประธานกรรมการ 

  ๒) นายเสรี  นังคลา   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายกิตติศักดิ์  ใจอ่อน   กรรมการ 
  ๔) นางสาววัชรากร  ทองช่วย  กรรมการ 
  ๕) นายถนอม  เลขาพันธ์   กรรมการ 
  ๖) นางสาวธัญญา  กาศรุณ  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๗) นายวิชัย  โชติมณี   กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๘) นางเอมอร  สิทธิรักษ์    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๙) นางสาวกตัญญุตา บางโท  กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

๑) นางสาวนพรัตน์  หมีพลัด  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายรัฐพร  กลิ่นมาลี   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวรัชนี  สิทธิศักดิ์   กรรมการ 
  ๔) นางสาวกรวรรณ  สืบสม  กรรมการ 
  ๕) ว่าที่ร้อยโทปุญณ์ชนัตว์  แก้วฟุ้งรังษี กรรมการ 
  ๖) นายอาทิตย์ อรุณศิวกุล  กรรมการ 
  ๗) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๘) นางณัฐกานดา  ด าศรี   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
   ๙) นางสาวจงกล  เดชสุวรรณ์   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๑๐) นางสาวธณัฐชา  รัตนพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๑.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  ประกอบด้วย 

๑) นายปริญญา  ปทุมมณี   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายจีรนันท์  ปรีชาชาญ  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสืบพงค์  จินดาพล   กรรมการ 
  ๕) นายเฉลียว  จูพันทะ   กรรมการ 
  ๖) นายปรีชา  ร่มบ้านโหล๊ะ  กรรมการ 
  ๗) นายณัฐธร  ขุนทอง   กรรมการ 
  ๘) นายอรรถพร  ขาวล้วน   กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๙) นายศิริ  จันทร์จ าปา   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๑๐) ผศ.สุรพล  เรืองรอง    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
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  ๑๑) นายสรรปกรณ์  ปล้องพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๑.๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย 

๑) นางสาวิตรี  ชามทอง   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายเกษมศักดิ์  แซ่ตั้ง   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายอ านวย  น้อยผา    กรรมการ 
  ๔) นายพันธ์ศักดิ์  เกิดทองมี  กรรมการ 
  ๕) นายธีระฑิต  ดวงมุสิก   กรรมการ 
  ๖) นายพิชญศักดิ์  จันทร์กุศล  กรรมการ 
  ๗) นายวิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล   กรรมการ 
  ๘) นายชัยภรณ์  แก้วอ่อน   กรรมการ 
  ๙ ) นางสาวภัทรอนงค์  คงช่วย  กรรมการ 
  ๑๐) นางกุสุมา  สุวรรณโน  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ใช้บัณฑิต) 
  ๑๑) นางสาวสลี ตันติลาสน์  กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๑๒) นายสิงหา  ประสิทธิพงศ์   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๑๓ ) นางสาวเกศิณี มีบุญมาก  กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๑.๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประกอบด้วย 

๑) นางสาวปริญทิพย์  รัตนบุรี  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวผการัตน์  โรจน์ดวง  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางธารหทัย  มาลาเวช   กรรมการ 
  ๔) นายประกิต  ไชยธาดา   กรรมการ 
  ๕) นางสุวรรณา  ศิริสาห์   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ใช้บัณฑิต) 
  ๖) นายพิเชษฐ์  สกุณา   กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๗) ผศ.ดร.ปริศนา  รักบ ารุง   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
  ๘ ) นายสุพัฒน์ บุตรดี   กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๑.๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย 

๑) นายปุรเชษฐ  บุญยัง   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวกมลทิพย์  ธรรมกีระติ  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวแก้วใจ  สุวรรณเวช   กรรมการ 
  ๔) นางสาวรัตนา  ไกรนรา  กรรมการ 
  ๕) นางสาวอลิสา  ตลึงผล   กรรมการ 
  ๖) นางสาวรัชดา เรืองสารกุล  กรรมการ 
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  ๗) นางอัญญารัตน์  ธานีรัตน์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
   ๘) ผศ.จันทรา  ทองสมัคร   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๙) นายเชษฐ์ศักดิ์  จันทร์ขาว  กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 
  ๑๐) นายมานะ  ขุนวีช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒  กลุ่มศาสตร์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 
   ๓.๒.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 
    (๑) นางสาวกรรณิการ์ บารมี ตัวแทนคุรุสภา 
    (๒) ดร.นุชนาฎ  ใจด ารงค์  นักวิชาการ   
    (๓) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์  ตัวแทนผู้บริหาร 
    (๔) นางสมหมาย  วีรพงศ์  ตัวแทนข้าราชการครู 
    (๕) นายประเทือง  จันทร์ชุม ตัวแทนคุรุสภา ใน อกคศ.เขตพ้ืนที่ 
   ๓.๒.๒ กรรมการประจ ากลุ่มศาสตร์  ประกอบด้วย 
    ๑) กลุ่มศาสตร์เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย 
     (๑) นายเศณวี  ฤกษ์มงคล   ประธานกรรมการ 
     (๒) นายพจน์  ใจบุญ   กรรมการ 
     (๓) นายอนุวัฒน์  จันทสะ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๒)  กลุ่มศาสตร์หลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย 
     (๑) นายวัยวุฒ อินทวงศ์   ประธานกรรมการ 
     (๒) นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล   กรรมการ 
     (๓) นางสาวอารี  สาริปา   กรรมการ 
     (๔) นางสาวสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์  กรรมการ 
     (๕) นางจิราภรณ์  เหมพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
    ๓) กลุ่มศาสตร์จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 
      (๑) นางจุติพร  อัศวโสวรรณ  ประธานกรรมการ 
     (๒) นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ตันตระกูล  กรรมการ 
     (๓) นางสาวจันจิรา  นาวารัตน์  กรรมการ 
     (๔) นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา    กรรมการ 
     (๕) นางสาวรพีพรรณ  อักษราวดีวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
    ๔) กลุ่มศาสตร์วิจัยและวัดประเมินผล ประกอบด้วย 
     (๑) นางนิลรัตน์  นวกิจไพฑูรย์  ประธานกรรมการ 
     (๒) นางเกศริน  มนูญผล   กรรมการ 
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     (๓) นางสาวมลิวัลย์  สมศักดิ์  กรรมการ 
     (๔) นางกุสุมา  ใจสบาย   กรรมการ 
     (๕) นางนิตยารัตน์  คงนาลึก  กรรมการและเลขานุการ 
    ๕) กลุ่มศาสตร์บริหารการศึกษาและความเป็นครู ประกอบด้วย 
     (๑) นางสาวชิราพร  หนูฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
     (๒) นายวีระยุทธ  ชาตะกาญจน์  กรรมการ 
     (๓) นายอรุณ  จุติผล   กรรมการ 
     (๔) นายปรีชา  สามัคคี   กรรมการ 
     (๕) นายนพรัตน์  ชัยเรือง   กรรมการ 
     (๖) นางสุภาวดี  หนูเจริญ   กรรมการ 
     (๗) นางสาวอโนทัย ประสาน  กรรมการและเลขานุการ 
    ๖) กลุ่มศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย  
     (๑) นางสุจินต์  หนูแก้ว   ประธานกรรมการ 
     (๒) นางสาวสุขุมาล  จันทวี  กรรมการ 
     (๓) นางสาวศึกษา  เรืองด า  กรรมการ 
     (๔) นางสาววรกร  ธรรมภิบาลอุดม  กรรมการ 
     (๕) นายอนิรุธ  ชุมสวัสดิ์    กรรมการและเลขานุการ 
   ๗) กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพครู  ประกอบด้วย 

(๑) นางธารหทัย  มาลาเวช  ประธานกรรมการ 
(๒) นางจรุงใจ  มนต์เลี้ยง   กรรมการ 
(๓) นางสาวชิราพร หนูฤทธิ์  กรรมการ 
(๔) นางสาวสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์  กรรมการ 

    (๕) นางเกศริน  มนูญผล   กรรมการ 
(๖) นายวัยวุฒ  อินทวงศ์   กรรมการ 
(๗) นางสาวดิศราพร  สร้อยญานะ  กรรมการ 
(๘) นายอนุวัฒน์ จันทสะ   กรรมการ 
(๙) นางสาวรพีพรรณ  อักษราวดีวัฒน์ กรรมการ 
(๑๐) นายกิตติศักดิ์ ใจอ่อน  กรรมการ 
(๑๑) นางสาวรัชนี สิทธิศักดิ์  กรรมการ 
(๑๒) นายเศณวี  ฤกษ์มงคล  กรรมการ 
(๑๓) นางสาวิตรี  ชามทอง  กรรมการ 
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(๑๔) นายปริญญา  ปทุมมณี  กรรมการ 
(๑๕) นางสาวแก้วใจ  สุวรรณเวช  กรรมการ  
(๑๖) นายสุพัฒน์  บุตรดี   กรรมการและเลขานุการ 
(๑๗) นางวิจิตรา สิทธิกร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๘) นางสาวสายพิณ  โพธิ์ทิพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  คณะกรรมการข้อ ๓.๑-๓.๒ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑) ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรและผลการใช้หลักสูตรที่รับผิดชอบ 
   ๒) ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคต 
    ๓) จัดวิพากษ์หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาเห็นชอบ  

๔) จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรให้พร้อมเพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
          ๕) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร 
 ๖)  เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
 ๔. กรรมการฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวอารี  สาริปา   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางจุติพร อัศวโสวรรณ  กรรมการ 
  ๓) นายปัญญา  เลิศไกร   กรรมการ 
  ๔) นางสาวสุทธิชา  มาลีเลศ  กรรมการ 
  ๕) นางสาวนพรัตน์  หมีพลัด  กรรมการ 
  ๖) นายทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์  กรรมการ 
  ๗) นางสาวสุขุมาล  จันทวี  กรรมการ 
  ๘) นางอรดา  โอภาสรัตนากร  กรรมการ 
  ๙) นางสาวปริญทิพย์  รัตนบุรี  กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวิตรี  ชามทอง   กรรมการ 
  ๑๑) นายปุรเชษฐ บุญยัง   กรรมการ 
  ๑๒) นายปริญญา  ปทุมมณี  กรรมการ 
  ๑๓) นายเศณวี  ฤกษ์มงคล  กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวชิราพร  หนูฤทธิ์  กรรมการ 
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  ๑๕) นางนิลรัตน์  นวกิจไพฑูรย์  กรรมการ 
  ๑๖) นางสาวรพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ กรรมการ 
  ๑๗) นางสุจินต์  หนูแก้ว   กรรมการ 
  ๑๘)  นายวัยวุฒ  อินทวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๙)  นางธารหทัย  มาลาเวช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่   ๑. จัดกิจกรรมเสวนาและวิพากษ์หลักสูตร 
  ๒. ก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
  ๓. ประสานงานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
  ๔. ก ากับติดตามและรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตร  การด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ  และรายงานคณบดี 
  ๕. เตรียมความพร้อมและด าเนินการเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการชุดต่างๆ  ตามขั้นตอนเชิงธุรการให้สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ และคุรุสภารับรองหลักสูตร 
 ๕. กรรมการฝ่ายเลขานุการ  ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวอารี  สาริปา   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวกตัญญุตา  บางโท  กรรมการ 
  ๓) นางสาวธณัฐชา  รัตนพันธ์  กรรมการ 
  ๔) นายสรรปกรณ์ ปล้องพันธ์  กรรมการ 
  ๕) นางสาวดิศราพร  สร้อยญาณะ  กรรมการ 
  ๖) นายสุพัฒน์  บุตรดี   กรรมการ 
  ๗) นายมานะ  ขุนวีช่วย   กรรมการ 
  ๘) นางสาวศึกษา  เรืองด า  กรรมการ 
  ๙) นางสาวจุฬาลักษณ์  สุตระ  กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวศุภกานต์  โต๊ะหมาน  กรรมการ 
  ๑๑) นางสาววรลักษณ์  จงจิตต์  กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวกัณณิกา ศะศิสุวรรณ  กรรมการ 
  ๑๓) นางเบญจพร  ชนะกุล  กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวเกศิณี  มีบุญมาก  กรรมการ 
  ๑๕) นายวัยวุฒ  อินทวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖) นางสุพัตรา  เต็มรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ ประสานงาน  ติดตามและอ านวยความสะดวกในการจัดท าเอกสารหลักสูตรให้แล้ว
เสร็จตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และประสานการด าเนินงานตามขั้นตอนการเสวนาผู้ใช้บัณฑิต
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และศิษย์เก่า การวิพากษ์หลักสูตร การจัดท าและน าเสนอเอกสารหลักสูตรจนให้ได้รับการอนุมัติและ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อคณะครุศาสตร์
และทางราชการต่อไป 

         สั่ง  ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

             (ผู้ชว่ยศาสตราจารยถ์นอม  เลขาพันธ์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 


