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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คณะ / สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
Bachelor of Education Program in Computer

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
Bachelor of Education (Computer)
B.Ed. (Computer)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใิ นการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
(2) อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
(3) ผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์
(4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(5) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(6) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
(7) โปรแกรมเมอร์
(8) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(9) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
(10) นักพัฒนาเว็บไซต์
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1

นายชัยรัตน์ บุมี

ตาแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ Ph.D. (Education)
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

2

นางสาวภคมน ตะอูบ

อาจารย์

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ปีที่
สาเร็จ

SARDAR PATEL
UNIVERSITY, INDIA.
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

สถาบันราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2539

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

2542

2553
2550

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับ ปรุงหลั กสูตรจะสอดคล้องกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ด้ านการใช้สื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการศึก ษา กระทรวงศึ กษาธิก ารได้ มี การจั ด ตั้ ง
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตวิจั ย และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยกองทุนมีหน้าที่ 3 เรื่องคือ1) การส่งเสริมพั ฒ นาเครือข่ายการศึกษา
แห่งชาติ(National Education Network) เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ด้ านการศึ ก ษา ไปยั งสถานศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ และนานาชาติ 2) ศู น ย์ ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา
(National Education Information system) เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
และ 3) ส่ งเสริมศูน ย์ การเรียนรู้แห่ งชาติ (National Learning center) เพื่ อเป็นศูนย์ กลางจั ด เก็บ
เชื่อมโยง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่กล่าวมาแล้วเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรเพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒ นธรรม ใน
ปั จ จุ บั น การสื่ อ สารเป็ น แบบไร้ พ รมแดน การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต และเครื อ ข่ า ยความเร็ ว สู งในการ
ติดต่อสื่อสารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒ นธรรมเป็ น อย่างมาก ทั้ งนี้จาเป็นจะต้องให้ นักศึกษามีความเข้าใจถึงเทคโนโลยี
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สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจส่งผลกระทบทางสั งคม
และวัฒ นธรรม มี คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปใน
รูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ในหลักสูตรกาหนดส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั บ ผิ ด ชอบต่ อตนเอง ต่ อ สั งคม ต่ องานในหน้ าที่ ทั้ งนี้ ได้ก าหนดเป็ น
รายวิชาในหลักสูตรและมีแทรกอยู่ในเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรด้วย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็ น ที่ ต้ องพั ฒ นาหลั กสู ต รที่ มีศั กยภาพในการผลิ ต ครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาอย่ าง
เหมาะสม ดังนั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จึงเน้นการจัดทาหลักสูตรที่ทาให้ผู้เรียน มีความสามารถใน
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ สร้ า งความรู้ แ ละสามารถน าความรู้ ไปพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาผู้ เรี ย นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรจึง
เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และการใช้
เทคโนโลยี ให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป และเนื่ องจากมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงคานึงถึงการบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
พันธกิจของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คือสร้างและบูรณาการองค์
ความรู้ทางการศึกษาการวิจัย เพื่อชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมโอกาสและพัฒ นาทางการศึกษาให้ กับ
นักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่ น ผลิตบัณฑิตสายการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาครู
และบุ คลากรทางการศึกษา พัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัดการคณะครุศาสตร์ให้ มีมาตรฐาน และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คณะครุศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ และได้ผลิตบัณฑิตให้เป็น
ครูและบุคลากรทาง การศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
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รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ าน ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าชี พ ครู กลุ่ ม วิ ช าเอก และกลุ่ ม วิ ช า
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ดาเนินการสอนโดยคณะครุศาสตร์ ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดาเนินการโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี เปิ ด สอนโดยคณะต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพมีคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
1.2 ความสาคัญ
ผลิตบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ผลงานวิชาการ และงานวิจัย
1.3 วัตถุประสงค์
1. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน
3. มีจิตสานึ กในการพัฒ นาตนเอง สังคม และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีบุ คลิ กภาพเหมาะสมที่ จะประกอบวิช าชีพ ครู มี ความประพฤติ ปฏิ บัติ เป็ น
แบบอย่างที่ดี
5. มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และสามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองต่อเนื่องและ
สามารถน าความรู้ ที่ ได้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการจั ด ประสบการณ์ ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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7. มีความสามารถในการใช้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่างดี
และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยได้
8. สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5
ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐาน
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และสอดคล้องกับ
เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ.2552 และ
ตามประกาศมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ
ป ริ ญ ญ าตรี ส าขาครุ ศ าสตร์ แ ละ
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี)

2.2 กลยุทธ์
1. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง
และความต้ อ งการก าลั งคนใน
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร
2. เชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
3. มีการติดตามประเมิน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. การจั ด การเรีย นการสอนที่
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส าคั ญ แล ะ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. การประเมิ น การเรี ย นการ
สอน
3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร 1. ติดตามศึกษาการประชุม
ให้สอดคล้องกับผลงานการวิจัยใหม่ สัมมนาทางวิชาการของสมาคม
ในศาสตร์ของตนเองในศาสตร์อื่นที่ วิชาชีพและของกลุ่ม
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ของ 2. ติดตามแนวโน้มความ
องค์กรวิชาชีพ
ต้องการพัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้
บัณฑิตทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
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2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการดาเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร
- ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5
- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.
5)
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอน
- รายงานผลการประชุม
เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

มคอ. 2

2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
4. การบริหารทรัพยากรการเรียน
1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/
การสอน
ตารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน

2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
- เอกสาร / ตารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น
- สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง
5. การบริหารบุคลากร
1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
- โครงการพัฒนาทักษะการ
สอน
สอนของอาจารย์
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
- จานวนงบประมาณที่จัดสรร
วิชาการและวิชาชีพ
ให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบ
รบประชุมสัมมนา
- มีผลการประเมินการสอน
ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์
ผู้สอน
6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา
1. ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้ - ร ะ บ บ แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
ค าปรึ ก ษา / มี ส่ ว นร่ ว มทาง คาปรึกษาวิชาการ
วิชาการ
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ - โครงการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ของนักศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผล
การเรียนรู้
7. ความต้องการของตลาดแรงงาน
1. วิจัย / สารวจความต้องการ - ผลการวิ จั ย / ส ารวจความ
สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ ของตลาดแรงงานและความพึง ต้องการของตลาดแรงงาน
บัณฑิต
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลการวิจัย / สารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
ที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจั ด ให้ มี การจั ด การเรี ย นการสอนภ าคฤดู ร้ อ น โดยความเห็ น ชอบจากคณ ะ
กรรมการบริหารชอบหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้ง
นักศึกษาบางส่วนมีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร
2.3.2 นักศึกษาแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้มาไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ตัวอย่าง
2.4.1 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้คาปรึกษา
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แนะนาทุนการศึกษาต่างๆ และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทุน
ทรัพย์ ให้ข้อคิดเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและทากิจกรรม
2.4.2 ดาเนินการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ให้แก่นักศึกษาแรกเข้า โดยดาเนินการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นพื้นฐานให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่1 เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนได้
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
ชั้นปีที่ 5
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2563
60
60
60
60
60
300
60

2.6 งบประมาณตามแผน
ตัวอย่าง การคานวณงบประมาณ ดัง
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ก.งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 258,188
516,376
774,564 1,032,752 1,290,940
2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 456,000
912,000
1,368,000 1,824,000 2,280,000
ข.งบลงทุน
1.ค่าครุภัณฑ์
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
รวม ก+ข
764,188 1,478,376 2,192,564 2,906,752 3,620,940
จานวนนักศึกษา
60
120
180
240
300
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
12,736
12,320
12,181
12,111
12,070
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จากงบประมาณแผ่นดิน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4

ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม

ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

3.1.3. รายวิชา
(1) รหัสรายวิชา การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ
ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จาแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้

1

2

3

5

4

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

(2) ชื่อรายวิชา
2.1 ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
1551001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
1551002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specific
Purposes
1561001
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
1571001
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1571002
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
1661001
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1691001
ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
1691002
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
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2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
1001005
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skills
1511001
จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
1511002
ความจริงของชีวิต
Facts of Life
1521001
พุทธศาสน์
Buddhism
1631001
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
2051001
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
2061001
สังคีตนิยม
Music Appreciation
3501001
การพัฒนาภาวะผู้นา
Leadership Development
3501003
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Arts of
Socializing

6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)

2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
History of Thai Society and Culture
2501003
จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
Public Mind and Civic Social Engagement
2501004
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Interdisciplinary Social Science for
Development

6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
2521001
2521002
2541001
2541002
2551002
2561001
3501004
3531001
3541001
3591002

ชื่อวิชา
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
Globalization and Localization
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Human, Community, and Environment
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Local Resource Management
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Fundamental Knowledge on Thai Politics and
Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
Business Initiation
การเงินในชีวิตประจาวัน
Finance in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

2.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 2.1.1 - 2.1.4 จานวน ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
4001002
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
Science and Technology for Daily Life
4001003
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources
Conservation
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น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
4071001
4091001
4091003
4121001
4121005
4121006
5001001
5071001
5501001

ชื่อวิชา
สุขภาพและสุขอนามัย
Health and Health Care
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
Package Software for Application
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
127 หน่วยกิต

2.2.1 กลุม่ วิชาชีพครู ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
2.2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
32 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1012101
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Self-Actualization for Teacher
1012103
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teacher
1012104
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English for Teachers
1022001
3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
1022002
3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
Principle of Learning Management and Classroom
Management
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รหัสวิชา
1032201
1043001
1052001
1043002
1063005
1003101
1004102

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Education Information Technology
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(90)
1(90)

2.2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดการค่ายวิชาการ
1012002
2(1-2-3)
Academic Camp Management
หลักการบริหารการศึกษา
1063004
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1022003
2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
1063005
2(1-2-3)
Educational Administration Leadership
การสร้างสื่อและแบบเรียน
1033202
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
1043003
2(1-2-3)
Statistics for Data Analysis in Education
การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1053002
2(2-0-4)
Guidance and Activities for Student Development
การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
1083001
Inclusive Education
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รหัสวิชา
1001002
1005101
1024001
1031101

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Thai Language for Communication of Teachers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
English for Communication of Teachers
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Chinese for Communication of Teachers
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computers for Education

2.2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6(540)
6(540)

2.2.2 กลุ่มวิชาเอก ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
81 หน่วยกิต
2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ
57 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1181101 คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer Teacher
1181102 การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Operating Systems in Education
1181104 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Software Applications for Education
1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Teaching of Basic Programming Language
1181202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Graphic Design for Education
1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Electronic Media Production for Education
1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Database Management System in Education
1182103 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
3(2-2-5)
Teaching of Advanced Programming Language
-17-

มคอ. 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1182501 การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับครู
คอมพิวเตอร์
Troubleshooting and Maintenance of
Computer Equipment for Computer Teacher
1182502 การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms in Education
1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
Architecture Computer and Technology in
Education
1183101 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computer Network for Education
1183102 ภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์
English for Computer Teacher
1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Multimedia Production for Education
1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
Teaching of Object-Oriented Programming
Language
1183302 การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา
Information System Analysis and Design for
Education
1184101 การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
Design and Programing for web-based Teaching
1184201 สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูคอมพิวเตอร์
Information Technology Online Social Network,
Law and Ethics for Computer Teacher
1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
Computer Education Project
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

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

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

3(2-2-5)

มคอ. 2

รหัสวิชา
1183106
1183107

1183108
1183307
1183308
1183309
1184103
1184104
1184207
1184208
1184209
1184210
1184211
1184212

2.2.2.2 วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี
3(2-2-5)
Teaching of C Programming Language
ความมั่ น คงในระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยเพื่ อ 3(2-2-5)
การศึกษา
Security in Computer Systems and Networks for
Education
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Web Design and Development for Teaching
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Basic Electronic for Computer Teacher
การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Mobile Software Development for Education
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Information and Educational Communication
Technology
การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Robotic Development for Education
การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research in Computer
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Teaching of Java Programming Language
การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
3(2-2-5)
Web-Based Instruction
การจัดการค่ายวิชาการสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Academic Camp Management for Computer
Teacher
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Application Program for Statistics and Education
Research
การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Computer Education
การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Cloud Computing for Education

-19-

มคอ. 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1184213 ศิลปดิจิตอล
Introduction to Digital Electronics
1184214 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล
Teaching of Visual Programming Language

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2.2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
Teaching Behavior Computer Education in
Primary Education Level
1184102 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
Teaching Behavior Computer Education in
Secondary Education Level

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2.2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในรายวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน
โดยไม่ซ้ากับ รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิช าที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1012101
1181101
1181102
1181104

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
รวม
-20-

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

มคอ. 2

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1012103
1181201
1181202

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1052001
1032201
1182101
1182102
1182103

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
จิตวิทยาสาหรับครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1012104
1182501

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับครู
คอมพิวเตอร์
1182502 การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

มคอ. 2

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1022001
1003101
1183101
1183102
1183103
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตร
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
1(60)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1043001
1022002
1183301
1183302

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา
1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1063005
1004102
1184101
1184102
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม
-22-

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

มคอ. 2

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1043002
xxxxxxx
1184201
1184202
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาชีพครูเลือก
สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูคอมพิวเตอร์
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต

ปีที่ 5 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1005103

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หน่วยกิต

ปีที่ 5 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1005104

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หน่วยกิต

มคอ. 2
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
นายชัยรัตน์ บุมี

นางสาวภคมน ตะอูบ

ตาแหน่ง คุณวุฒิ
สาขาวิชาเอก
วิชาการ
อาจารย์ Ph.D. Education

อาจารย์

วท.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.

3

นางศรินญา หวาจ้อย

อาจารย์

4

นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.

5

นายเฉลิม ทองจอน

อาจารย์

กศ.ม.
วท.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

SARDAR PATEL UNIVERSITY,
INDIA.
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษาบริหารธุรกิจ แขนงบริหารงาน สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ทั่วไป
เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในภาคผนวก ง
-24-

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2542
2539
2553
2550
2550
2546
2551
2546
2553
2549

มคอ. 2

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
นายชัยรัตน์ บุมี

นางสาวภคมน ตะอูบ

ตาแหน่ง คุณวุฒิ
สาขาวิชาเอก
วิชาการ
อาจารย์ Ph.D. Education

อาจารย์

วท.ม.
ค.บ.
กศ.ม.

3

นางศรินญา หวาจ้อย

อาจารย์

4

นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

อาจารย์

ค.บ.
วท.ม.
วท.บ.
กศ.ม.

อาจารย์

ศศ.บ.
กศ.ม.

5
6

นายเฉลิม ทองจอน
นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์

อาจารย์

วท.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
บริหารธุรกิจ แขนงบริหารงานทั่วไป
เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-25-

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
SARDAR PATEL UNIVERSITY,
INDIA.
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2542
2539
2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550
2550
2546
2551

สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546
2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต

2549
2555
2551

มคอ. 2

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน(รายวิชาชีพครู)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1

นายขวัญชัย ขัวนา

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

2

นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น

อาจารย์

3

นายเฉลิม ทองจอน

อาจารย์

4

นายชัยรัตน์ บุมี

5

นายชูวิทย์ ไชยเบ้า

6

นายถาวร สารวิทย์

คุณวุฒิ
ค.ด.
ค.ม.
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.

วท.บ.
อาจารย์
Ph.D.
วท.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
อาจารย์
ศศ.ม.
ศน.บ.
รอง
Ed.D.
ศาสตราจารย์ M.A.
M.A.
กศ.บ.

สาขาวิชาเอก
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
ชีววิทยา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Education
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
จิตวิทยาการแนะแนว
คอมพิวเตอร์ศึกษา
พัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ
Educational Administration
Curriculum & Instruction
Industrial Education
อาชีวศึกษา
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2554
2545
2558
2551
2547
2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
U. of Toronto, CANADA
Eastern Michigan USA.
Eastern Michigan USA.
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

2550
2550
2542
2544
2539
2548
2546
2526
2516
2510
2526

มคอ. 2
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

7

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

8

นายธงชัย ช่อพฤกษา

9

นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตร
จารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
ค.ม.
กศ.บ.

ผู้ช่วย
M.Ed.
ศาสตราจารย์
ค.บ.
อาจารย์
กศ.ม.

10

นางนงพงา พิชัย

อาจารย์

11

นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ

อาจารย์

12

นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด

อาจารย์

13

นายประจบ ขวัญมั่น

อาจารย์

สาขาวิชาเอก
Educational Psychology
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ภาษาอังกฤษ
Education

ศศ.บ.
ค.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศ.บ.

ดนตรีศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
บริหารธุรกิจ
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
คณิตศาสตรศึกษา
การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์

กศ.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
-27-

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
University of Alberta, Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
University of Northern
Philippines
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2535
2523
2520
2529
2525
2552

สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2547
2542
2535
2550
2547
2550
2546

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556
2546
2534

มคอ. 2
ลาดับ
14

ชื่อ – สกุล
นางสาวปาริชาต เตชะ

15

นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

16

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

17

นางสาวภคมน ตะอูบ

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2548

ศษ.ม.
ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต
ศศ.บ.
อาจารย์
ปร.ด.
นศ.ม.
รป.บ.
รอง
Ph.D.
ศาสตราจารย์ ศศ.ม.
กศ.บ.

การประถมศึกษา
วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการสื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
Education
การสอนสังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์

2547
2555
2551
2549
2549
2527
2517

อาจารย์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Education
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
อังกฤษ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Panjab University, India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

2550
2555
2551
2548
2554
2551
2546

18

นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

อาจารย์

19

นายมนตรี หลินภู

อาจารย์

กศ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
ศศ.บ.
M.A.
กศ.ม.
ศน.บ.
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2553

มคอ. 2
ลาดับ
20

ชื่อ – สกุล
นายยุทธนา พันธ์มี

21

นางสาวยุภาดี ปณะราช

22

นายเลเกีย เขียวดี

23

นายวชิระ พิมพ์ทอง

24

นายวชิระ วิชชุวรนันท์

25

นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์

26

นายศรวัส ศิริ

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

กศ.ม.
ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต
ศศ.บ.
รอง
วท.ด.
ศาสตราจารย์ ค.ม.
ค.บ.
อาจารย์
ศษ.ม.
วท.บ.
อาจารย์
วท.ม.
พธ.บ.

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
การศึกษาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอนสังคมศึกษา
ภูมิศาสตร์
จิตวิทยาชุมชน
พุทธจิตวิทยา

ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ ศษ.ม.
ค.บ.
อาจารย์
วศ.ม.
วศ.บ.
อาจารย์
รป.ม.
น.บ.

Education
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2550
2541
2551
2541
2538
2555
2546
2552
2549
2550
2532
2528
2555
2550
2556
2251

มคอ. 2
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

27

นางศรินญา หวาจ้อย

28

นายสมชัย วงษ์นายะ

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

วท.ม.
วท.บ.
รอง
ค.ด.
ศาสตราจารย์ กศ.ม.
กศ.บ.

29

30

31

นางสาวสุณี บุญพิทักษ์

รอง
ปร.ด.
ศาสตราจารย์
กศ.ม.

สาขาวิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์
กรมนุษย์
การศึกษาปฐมวัย

คบ.
นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ ค.ม.
กศ.บ.

ปรัชญาและศาสนา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

นายสุวัฒน์ วรานุสาสน์

การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้ช่วย
กศ.ด.
ศาสตราจารย์ กศ.ม.
กศ.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2546
2534
2523
2519
2554
2534
2527
2555
2536
2530
2547
2526
2514

มคอ. 2
ลาดับ
32
33

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
นางอรอนงค์ แจ่มผล
ผู้ช่วย
ค.ม.
ศาสตราจารย์ วท.บ.
นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว
ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์
UPDATE | 14.03.59 : 23.25
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชาเอก
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จิตวิทยาโรงเรียน
การศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยาการและการแนะแนว
การศึกษาปฐมวัย
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2524
2521
2557
2544
2541
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งออกเป็น การ
ฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะ
และเป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังเพื่อหา
ประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง ดังนั้ นหลักสูตรจึงได้กาหนดรายวิชาฝึ ประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อนั กศึ ก ษาจะได้มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ค รูได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้กาหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา ดังนี้
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ความคาดหวังในการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูคอมพิวเตอร์ เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็นต้น
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
2. ด้านความรู้
2.1 กลุ่มวิช าพื้น ฐานการศึกษา การบริห ารการศึกษา กฎหมายและความเป็นครู
ประกอบด้วย หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู การบริหารการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 กลุ่มวิชาหลักสูตร สื่อและนวั ตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาการศึกษาพิเศษ
2.3 กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
2.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต
- การบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา
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- การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
- การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
- การเขียนโปรแกรม
- การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา
2.6 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
- การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
- การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
- การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
- การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูล ที่ห ลากหลายเพื่อนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปั ญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนคอมพิวเตอร์
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่มีความสลับซับซ้อน
เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
4.2 มี ค วามเอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ และเอื้ อ ต่ อ การแก้ ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นาและผู้ตาม พัฒ นาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิ งสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอด
ข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สาหรับผู้เรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
พูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการ (Formal) รู ป แบบกึ่ ง ทางการ (Non-formal) และรู ป แบบไม่ เป็ น ทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
4.2 ช่วงเวลา
ที่
การฝึกภาคสนาม
ใช้เวลา
ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา
4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
90 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3
4.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
90 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 5
4.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน
4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาเฉพาะ ใน 2 รายวิชา
คือ รายวิชา 1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เน้นการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ โดยบูรณาการจากวิชาที่เรียนมา และรายวิชา 1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 เน้นการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูคอมพิวเตอร์ เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็น
ต้น
2. ด้านความรู้
2.5 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา
- การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
- การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
- การเขียนโปรแกรม
- การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ค้น หาข้อเท็ จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
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และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหา
การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการสอนคอมพิวเตอร์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 มีค วามเอาใจใส่ ในการรับฟั ง มีส่ วนช่ว ยเหลื อและเอื้อต่ อการแก้ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสมและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.2 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ผู้ เรี ย นที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่ มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
5.3 ช่วงเวลา
รายวิชา 1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น
5.5.1 อาจารย์ที่ป รึกษาให้ คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของ
นักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมิ น ผลความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมิ น ผลการทางานของนั กศึ กษาในภาพรวม จากการติ ดตามการท างาน
ผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.4 อาจารย์เข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบ
ประเมิน
5.6.5 ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ
-35-

มคอ. 2

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา
เพื่อความชัดเจนของผู้นา โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่ง
กาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จ
การศึกษา
2. ด้านภาวะผู้นาและความ
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่มและมีการ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
กาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจนกาหนดให้ทุกคน
ตนเอง
มีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและ
ความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
และมาเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริม
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ
3. ด้านจริยธรรมและ
- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เห็นถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
กระทาคาวามผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้าง
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้
แบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์
ความรู้กับปัญหาจริง
6. มีทักษะในด้านการทางานเป็น - มีการจัดกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบ
ทีม
เดียวเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางาน และมีทัศนคติ
ที่ดีในการทางาน
7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามี
สารสนเทศ
กิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหา
ในสาขาได้อย่างเหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การ
จรรยาบรรณ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
ที่กาหนด
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทยและสังคม และความเสียสละ
โลก
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต
ตนเอง สังคม
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดาเนิน
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
และเทคโนโลยี
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
และนาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจาวัน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
แก้ปัญหา (Problem Based
หลักฐานและ นาข้อสรุปมาใช้
Instruction)
ประโยชน์ได้
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์จริง
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

มคอ. 2
มาตรฐานผลการเรียนรู้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่
แตกต่าง มีความสามารถในการทางาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

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

กลยุทธ์การสอน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ
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การประเมินผลการเรียนรู้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย













 













1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













 













1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 







    







1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร

 







    













 











1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร





1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร



 





 



 







1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว



 





 



 







1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร



 







 













1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน



 







 













1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร











 



















กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน



1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
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มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์

 















1511002 ความจริงของชีวิต

 















1521001 พุทธศาสน์

 













1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า









2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์









2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม
3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา











3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

































































2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย





2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง





2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 



 



   







 



  



 



 



 

















2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์

  









   







2521002 อาเซียนศึกษา

  









   







2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการเมืองการปกครองไทย
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

  









 



















 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ



3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน



3541001 การเป็นผู้ประกอบการ









3591002 เศรษฐกิจพอเพียง

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2

   



  





  
















5.2


5.3



 








5.1













กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต

















1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ประจาวัน



















4001003 การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย














































4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ















4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์





4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน





5001001 เกษตรในชีวติ ประจาวัน



5071001 อาหารเพือ่ สุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

2.1

2.2





















































1.4
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2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1



4.2



5.1

5.2



5.3



มคอ. 2
2.2. หมวดวิชาเฉพาะ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส าหรั บ ครู 1.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม
คอมพิว เตอร์ เช่น กัล ยาณมิตรธรรม (Group Discussion) เ กี่ ย ว กั บ
๗ เป็นต้น
สถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญ
1.2 จรรยาบ รรณ วิ ช าชี พ ครู ที่ ในการด ารงชี วิ ต และการประกอบ
กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา วิช าชี พ ครู โดยเน้ น ให้ ผู้ เรีย นวิเคราะห์
และสะท้ อ นพฤติ กรรมของตนเองและ
ของผู้ อื่ น ในสถานการณ์ เหล่ า นั้ น หรื อ
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทาง
ความคิดเพื่อให้เห็นค่านิยมของตนเองได้
ชัดเจนขึ้น
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา การ 2.1 จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระใน
บริหารการศึกษา กฎหมายและความ การเรียนการสอนล่วงหน้า และเชื่อมโยง
เป็น ครู ประกอบด้วย หลักการศึกษา เนื้ อ หาหรื อ ข้ อ มู ล ใหม่ กั บ ความรู้ แ ละ
ปรั ช ญาการศึ ก ษา วิ ช าชี พ ครู และ ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
ความเป็ น ครู การบริ ห ารการศึ ก ษา 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่ง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
2.2 กลุ่ ม วิ ช าหลั ก สู ต ร สื่ อ และ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน
นวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ห้ อ งเรี ย น หรื อ จั ด กิ จ รรมศึ ก ษานอก
ประกอบด้ ว ย การออกแบบและ สถานที่เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการออกแบบและ เรียนรู้ในชุมชน
จัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและ 2.3 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย น รู้ ผ่ า น
สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อ การเรี ย นรู้ จิ ต วิท ยา กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
พั ฒ นาการและจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒ นาทักษะในการแสวงหาความรู้
ส าหรั บ ครู การสร้ า งนวั ต กรรมทาง ด้วยตนเอง
การศึกษาการศึกษาพิเศษ
2.3 กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล
และการวิจัยทางการศึกษา
2 .4 ค ว า ม รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ใช้การสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน การใช้แบบวัด

2. ด้านความรู้
2.1 ใช้ แ บบทดสอบ การ
ประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน
การท าแฟ้ ม สะสมงาน และ
ก า ร บั น ทึ ก ก า ร เรี ย น รู้
(learning Journal)

มคอ. 2
มาตรฐานผลการเรียนรู้
- ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต
- การบารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
- กฎหมายและจริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 การออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียน
โปรแกรม
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- การออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร์การศึกษา
- การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา
- การจัดการฐานข้อมูลทาง
การศึกษา
- การเขียนโปรแกรม
- การพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์การศึกษา
2.6 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
- การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษา
- การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก
- การออกแบบบทเรียน
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน
- การออกแบบโปรแกรมการ
สอนผ่านเว็บ

กลยุทธ์การสอน
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การประเมินผลการเรียนรู้

มคอ. 2
มาตรฐานผลการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูล ที่ห ลากหลายเพื่อน า
ความรู้ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ท าง
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย แก้ ปั ญ หาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์
ค ว าม รู้ มี ค ว าม เป็ น ผู้ น าใน ก าร
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการ
พัฒนาการสอนคอมพิวเตอร์
3.2 สามารถคิ ด แก้ ปั ญ หาในการ
จั ด การเรี ย นรู้ ท างคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
นาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 มี ค วามเป็ น ผู้ น าทางปั ญ ญาใน
การคิด พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ าน
คอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี
วิสัยทัศน์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความไวในการรับ รู้ความรู้สึ ก
ข อ งผู้ เรี ย น ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ร ะ ดั บ
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาด้ ว ย
ความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
4.2 มีความเอาใจใส่ในการรับ ฟัง มี
ส่ ว น ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะ เอื้ อ ต่ อ ก า ร
แก้ ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ในกลุ่ ม และ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
4.3 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ เรี ย น
เป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม พั ฒ น า
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลอย่ า งมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวมทั้ งด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

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

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 จั ด ให้ ผู้ เรี ย นได้ เข้ า ร่ว มกิ จ กรรม
กลุ่ มและท างานร่ว มกับ ผู้ อื่น เพื่อ ให้ ได้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการทางานและ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
4.2 มอบหมายงานให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก
ทักษะและความรับผิดชอบในการทางาน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ใช้การสังเกตพฤติกรรม
ก ารป ระเมิ น ชิ้ น งาน ห รื อ
โครงงาน การทาแฟ้ม สะสม
งานและการบันทึกการเรียนรู้
(Learning Journal)
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มคอ. 2
มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มี ค วามไวในการวิ เคราะห์ แ ละ
เข้ า ใจข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ได้ รั บ จาก
ผู้ เรี ย นอย่ างรวดเร็ว ทั้ งที่ เป็ น ตั ว เลข
เชิ ง สถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาพู ด
หรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบ
ยอดข้อมู ล ข่าวสารด้ านคอมพิ วเตอร์
จากผู้ เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา
5.2 มี ค วามสามารถในการใช้ ดุ ล ย
พิ นิ จ ที่ ดี ใ นการประมวลผล แปล
ค วาม ห ม าย แ ล ะเลื อ ก ใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
สาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
น าเสน อข้ อ มู ลสารสน เท ศงาน ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้ดี
5.3 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ กั บ ผู้ เรี ย น อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง การพู ด การเขี ย น
แ ล ะ ก ารน าเส น อ ด้ ว ย รู ป แ บ บ ที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน

กลยุทธ์การสอน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน การใช้พูด
ภ าษ าเขี ยน แล ะก ารใช้ เ ท ค โน โล ยี
สารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
และการให้ความช่วยเหลือ
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การประเมินผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ใช้การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน และการสังเกต
พฤติกรรม

มคอ. 2
มาตรฐานผลการเรียนรู้
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรี ย น รู้ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ที่ มี รู ป แ บ บ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รู ป แบบกึ่ งทางการ (Nonformal) และรู ป แบบไม่ เป็ น ทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ผู้ เรี ย นที่
ห ล า ก ห ล า ย ทั้ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ค ว าม ส าม ารถ พิ เศ ษ ผู้ เรี ย น ที่ มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ จ ะสอนอย่ า ง
บูรณาการ

กลยุทธ์การสอน
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 จั ด ให้ ผู้ เรี ย น ได้ เ รี ย น รู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ ต รง ได้ แ ก่ การจั ด ท า
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอน การประเมินผู้เรียนและการจัดการ
เรี ย นการสอน การสอนแบบจุ ล ภาค
(Microteaching)การปฏิ บั ติ ง านครู ใ น
สถานศึ ก ษา และการปฏิ บั ติ ก ารสอน
ระหว่างเรียนและในสถานศึกษา
6.2 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากผู้ มี
ประสบการณ์ ห รือผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
การสอนผ่านการสังเกตการสอนและการ
สัมภาษณ์หรือการสนทนา
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การประเมินผลการเรียนรู้
6. ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้
6.1 ใช้การสังเกตพฤติกรรม
การทาแฟ้มสะสมงาน และ
การบันทึกการเรียนรู้
(learning Journal)

มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

วิชาชีพครูบังคับ
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1022001 การพัฒนาหลักสูตร
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการในชั้นเรียน
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1.1

1.2

2.1













2.2



2.3

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3














5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3
































































2.4

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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5.2





6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

5.3

6.1

6.2
































6.3

มคอ. 2

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1003101 การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหว่าง
เรียน 1
1004102 การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหว่าง
เรียน 2
วิชาชีพครูเลือก
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
1063004 หลักการบริหารการศึกษา
1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
1063005 ภาวะผูน้ าทางการศึกษา
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การศึกษา
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

































3.1



3.2

3.3

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3









5.2

5.3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

6.1

6.2
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6.3

มคอ. 2

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ครู
1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
วิชาชีพครูปฏิบัติ
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
1181101 คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
1181102 การศึกษาระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
1181104 โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การศึกษา
1181201 การสอนเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1181202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
เพื่อการศึกษา

1.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

5.3

6.1

6.2
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6.3

มคอ. 2

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษา
1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทาง
การศึกษา
1182103 การสอนเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
1182501 การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
1182502 การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี
1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
1183101 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา
1183102 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
คอมพิวเตอร์
1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

1.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5



2.6

3.1

3.2



3.3

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1



4.2

4.3



5.2

5.3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

6.1
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6.3







6.2




มคอ. 2

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิง
วัตถุ
1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
1184101 การออกแบบและเขียนโปรแกรม
การสอนผ่านเว็บ
1184201 สังคมเครือข่ายออนไลน์กฎหมาย
และจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับครูคอมพิวเตอร์
1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาเอกเลือก
1183106 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี
1183107 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเพื่อการศึกษา
1183108 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการเรียนการสอน

1.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2
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6.2











6.1









5.3







5.2








4.3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้










6.3

มคอ. 2

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1183307 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสาหรับครู
คอมพิวเตอร์
1183308 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา
1183309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษา
1184103 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
1184104 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
1184207 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1184208 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
1184209 การจัดการค่ายวิชาการสาหรับครู
คอมพิวเตอร์
1184210 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ
วิจัยทางคอมพิวเตอร์
1184211 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1184212 การประมวลผลคลาวด์เพื่อ
การศึกษา



1.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5







3.1

3.2









2.6




3.3

5.1

4.2

4.3

5.2

6.1

6.2




































































6.3
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5.3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้






4.1






5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ






4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ













มคอ. 2

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1184213 ศิลปดิจิตอล
1184214 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล
วิชาการสอนวิชาเอก
1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษา
1184102 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษา

1.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1




4.3

5.2

5.3

6.1

6.3
































6.2
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4.2

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้






มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

ความหมาย

ค่าระดับคะแนน

A

ดีเยี่ยม (Excellent)

4.00

B+

ดีมาก (Very Good)

3.50

B

ดี (Good)

3.00

C+

ดีพอใช้ (Fair Good)

2.50

C

พอใช้ (Fair)

2.00

D+

อ่อน (Poor)

1.50

D

อ่อนมาก (Very Poor)

1.00

E

ตก (Fail)

0.00

กรณี รายวิชาในหลั กสู ตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้ สั ญลั กษณ์ แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ของนั กศึกษา ฉบั บ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูต ร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.
5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
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มคอ. 2
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่
ระบุ
4.5 สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน
เพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร
1.2 มีการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.3 ชี้ แ จงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.5 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา ดูงานด้าน
วิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.1.3 การจัดทาเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.1.4 การพั ฒ นาวิช าการและวิช าชีพด้ านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิช าการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.1.5 สนั บสนุ นให้ คณาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
2.2.1 การมี ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทารายวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร การพัฒนา
และประเมินหลักสูตร ตามกาหนดเวลา
1.4 มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/สาขาวิชาร่วมกันจัดการศึกษา
เพื่อการผลิตครูที่มีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่ นดิ นและเงิน
รายได้ เพื่ อจั ดซื้ อสื่ อ การเรี ย นการสอน ต ารา วัส ดุ ฝึ ก ครุภั ณ ฑ์ เพื่ อสนั บ สนุ น การเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการ
เรียน การสอน ดังนี้
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน
อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่แล้ว
1
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
120 เครื่อง
2
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
3 เครื่อง
3
จอรับภาพ
2 จอ
4
เครื่องพิมพ์
7 เครื่อง
5
ฮับ
6 ตัว
6
ลาโพงช่วยสอน
4 เครื่อง
7
โต๊ะคอมพิวเตอร์
150 ตัว
8
1 เครื่อง
เครื่อง server
9
กล้องดิจิตอล
3 ตัว
10 กล้องวีดีโอ
1 ตัว
2.2.3 ห้องสมุด
หนังสือ ตาราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา
2.2.3.1 หนังสือ
(1) หนังสือตาราภาษาไทยด้านคอมพิวเตอร์
จานวน 100 ชื่อเรื่อง
(2) หนังสือตาราภาษาอังกฤษ
จานวน
50 ชื่อเรื่อง
2.2.3.2 วารสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จานวน 10 ชื่อเรื่อง
2.2.3.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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(1) ฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CD-ROM) จานวน 50 รายการ
(2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text)
(2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- Springer Link
- Publicly accessible e-Book
- Net Library
(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
- Dissertation Full text
(3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
(3.1) Pro Quest Digital Dissertations
(3.2) ACM Digital Dissertations
(3.3) Lexis.com
(3.4) H.W. Wilson
(3.5) ISI Web of Science
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 จัดทาแบบสารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา
2.3.2 ประชุมคณาจารย์เพื่อหารือระดมความคิดและสารวจความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร
เพื่อการสอนและความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร (ตัวอย่าง)
2.4.1 มีการสารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ป แหล่ งทรั พ ยากรที่ ใช้ เพื่ อ การเรียนการสอนในมหาวิท ยาลั ย ที่ ผู้ ส อนและผู้ เรีย น
สามารถใช้บริหารได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรและคณาจารย์ประจาโปรแกรมวิช าประชุมร่ว มกันเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บ
รวบรวมทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับ ปรุงและพัฒ นาหลักสู ตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
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มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคาแนะนาของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) และประสบการณ์ทางานตรงจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
กาหนด
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
จัดหรือสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อจัดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตร
ให้กับนักศึกษา
5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.3 คณะครุศาสตร์กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเวลาให้คาปรึกษานักศึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
5.1.4 ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นคาร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
โดยจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเป็นประจาทุกภาคการศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนสาขาคอมพิวเตอร์นั้น คาดว่ามีความต้องการกาลังคนด้าน
คอมพิวเตอร์นั้นสูงมาก จากยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้กาหนดระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยจัดการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3และมคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
ต่ากว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมิน โดยผู้ มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แ ก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็จการศึกษาทุก 5
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ ผู้ ห ลั ก สู ต รติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามดั ช นี บ่ งชี้ ห มวดที่ 7 ข้ อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ดาเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
1541001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักการ รูป แบบ และวิธีการใช้ภ าษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึ ก
ปฏิ บั ติการคิด วิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การจับ ประเด็น และการสรุป สาระส าคัญ โดยนาเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์
1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
1551001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
การเขี ย นประโยคเบื้ อ งต้ น ตามหลั ก ไวยากรณ์ ภ าษาอั งกฤษ ฝึ ก การอ่ า นบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขีย น เพื่อให้ ส ามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลั ก
ไวยากรณ์
1561001

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง
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รหัสวิชา
1571001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลั กการออกเสี ย ง การฟัง พู ด บทสนทนาทั่ว ไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลั ก
ไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกั บสถานการณ์ต่างๆ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
1571002

ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้สาหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ การเดิ น ทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่อ งบิ น การเข้ า พั ก โรงแรม ภั ต ตาคาร
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศที่ดี
1661001

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาเกาหลี ใ นบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึ กการฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขียน การเล่ าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และ
สานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
1691001

ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์และสานวน
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
1691002

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง
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1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ วิ ธี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรม ปั จ จั ย พื้ น ฐานของพฤติ ก รรม ปั จ จั ย ทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
1001005

ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัด สิ น ใจ ความคิด สร้ างสรรค์ การคิด แบบนิ รนั ย การคิ ด อย่ างมี วิจารณญาณ การคิด แก้ปั ญ หา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจาวัน
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญ ของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
1511002

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒ นาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมสาคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
1631001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
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รหัสวิชา
2011001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บัน ดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และ
นาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ
2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
การจ าแนกข้ อ ต่ า งในศาสตร์ ข องความงาม ความหมายของสุ น ทรี ย ภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
3501001

การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒนาภาวะ
ผู้นา การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3501003

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
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1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่กาหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สั งคมและวั ฒ นธรรมไทย มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ต กทอดจากอดี ต มาสู่ ปั จ จุ บั น ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย
2501003

จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
บทบาทหน้าที่ จิตสานึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แนวคิ ด หลั ก การการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในสั ง คมไทย สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็น
พลเมือง
2501004

สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติส หวิทยาการทางสังคมเพื่อให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสานึ กสากล โลกทัศน์ใหม่ ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา
ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
2521001

โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒ นาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์
2521002

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน
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รหัสวิชา
2541001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community and Environment
ระบบนิ เวศ มนุ ษ ย์ ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม ความสั มพัน ธ์ระหว่างมนุษ ย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2541002

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสั งคม
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลัก ความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน
2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิด และวิวัฒ นาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐ ธรรมนูญ พัฒ นาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต
2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
3501004

การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ
3531001

การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัวเพื่อ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
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3541001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฏี การเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ
3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิ ถีชีวิตแห่งความพอเพียง
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกี ฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการ คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมกี ฬ าและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒ นาสมรรถภาพ ทางกายด้าน
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกาลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายในสถานบริการออก
กาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4001002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
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รหัสวิชา
4001003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources Conservation
ความหมาย ประเภทของสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ความส าคั ญ ของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อ มและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4071001

สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ โรคติ ด ต่ อ โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ การคุ ม ก าเนิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละการป้ อ งกั น
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
4091001

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและการขายฝาก การคานวณ
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่ าจะเป็ น และทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้ นฝึ กปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
4121001

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4121005

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
การใช้ เครื่ อ งมื อ และวิ ธีก ารในการออกแบบและพั ฒ นาเว็บ ไซต์ การประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
.
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รหัสวิชา
4121006

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
5001001

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช
การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5071001

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ
5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบารุง
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1012101
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Self-actualization for teacher
ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด ความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ
ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒ นาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1012103

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for teacher
ภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒ นาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ
พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย รวมไปถึงวัฒ นธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ
1012104

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ การใช้ ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
สถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะพื้นฐาน
ในการฟั ง พูด อ่านและเขีย นตามหลั กของการใช้ภ าษาเพื่ อการสื่ อความหมายที่ถูกต้อง ใช้ภ าษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1022001

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะห์หลักสูตรในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทาหลักสูตรได้
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
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รหัสวิชา
1022002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Principle of Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และ
สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การเรี ย นรู้ ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นรู้จั ก คิ ด วิเคราะห์ คิ ด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศ
การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
1032201

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
1043001

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การ
สร้างและการวิเคราะห์ คุณ ภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การ
ปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน
1052001

จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for teacher
จิ ตวิท ยาพื้ น ฐาน จิ ตวิท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษย์ จิต วิทยาการเรียนรู้ และจิต วิท ยา
การศึกษา จิ ตวิทยาแนะแนวและการให้ คาปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้
คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
1043002

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติ
เพื่ อ การวิ จั ย การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู้ การใช้ แ ละผลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน
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รหัสวิชา
1063005

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริห ารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒ นาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1003101

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
และบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู
1004102

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1003101 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนน และการตัดสิ นผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้ คะแนน การวิจัยแก้ปัญ หา
ผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1012002
การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Camp Management
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA
การวางแผน (Plan) การดาเนิน การ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดทา
รายงานการดาเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
1063004

หลักการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
บริบ ท ความเป็ น มาของหลั กการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริห ารการศึกษา และการ
บริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้นา
และผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่ง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
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รหัสวิชา
1022003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้

1063005

ภาวะผู้นาทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Administration Leadership
แนวคิด ทฤษฎี หลักการของภาวะผู้นา การเสริมสร้างภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิด
อย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศใน
ยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษานาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1033202

การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม
และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒ นาศักยภาพของ
ผู้เรียน
1043003

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
2(1-2-3)
Statistics for Data Analysis in Education
หลั ก การระเบี ย บวิธีก ารทางสถิ ติ ประเภทของสถิ ติ และเทคนิ ค ทางสถิ ติ ที่ ใช้ ในทาง
การศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
1053002

การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
Guidance and Activities for Student Development
ความหมาย ความสาคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของครู
แนะแนว หลั ก การและประเภทของการแนะแนว การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวและบริก ารแนะแนวใน
สถานศึกษาและความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และ
ประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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รหัสวิชา
1083001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความสาคัญและความรู้พื้นฐานของการศึกษา
พิเศษ ลักษณะประเภทเด็กพิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล
1001002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Thai Language for Communication of Teachers
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
1005101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
English Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1024001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Chinese Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1031101

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Computers for Education
ความหมาย ความสาคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การจัดทาเอกสาร การคานวณ การนาเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
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2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1005103
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒ นาสื่ อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลนาไปใช้ในการพัฒ นา
ผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1005104

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1181101
คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer Teacher
ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การแปลงเลขฐาน การบวก ลบ คูณ หารเลขฐาน รหัสต่างๆ
ลอจิกเกต ตรรกศาสตร์ เซตและความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน ตารางความจริง การออกแบบวงจร เพื่อ
ประยุกต์ใช้งานทางการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
1181102

การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Operating Systems in Education
ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบั ติการ บทบาท หน้ าที่ของระบบปฏิ บัติการ
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการและการประสานงานของกระบวนการการจ่ายงาน การจัดสรร
หน่วยประมวลผลกลาง การบริหารและการจัดการหน่วยความจา การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม การจัดการ
อินพุตเอาต์พุตและ ความปลอดภัย ของระบบคอมพิวเตอร์
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รหัสวิชา
1181104

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Software Applications for Education
ปฎิบั ติ เกี่ยวกับ ประเภทของซอฟต์แวร์ ส านักงานอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ประยุกต์
และการใช้งานโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประมวลคา โปรแกรมกราฟิ กและ
นาเสนอ โปรแกรมตารางทางาน และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
1181201

การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Teaching of Basic Programming Language
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ การกาหนดและวิเคราะห์ปัญหา อัลกอริทึม
ซูโดโค้ด การเขียนผังงานและเทคนิคการแก้ไขปัญหา ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิ พจน์ การรับ
ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล เพื่อพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาในการเรียน การสอน
1181202

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Graphic Design for Education
หลักการและทฤษฏีการออกแบบกราฟิก การสื่อสาร การสื่อความหมาย การรับรู้ และ
การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนหลักการและกระบวนการออกแบบกราฟิกสาหรับการสื่อการสอนเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ ความจ า และเกิดทักษะ ฝึ กทักษะการออกแบบงานกราฟิก เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษร การ
ออกแบบงานกราฟิกเพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอน
1182101

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Electronic Media Production for Education
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์เนื้อหาและการ
ออกแบบกรอบการสอน ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการทดลองใช้และ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน
1182102

ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Database Management System in Education
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และรูปแบบ
ของฐานข้ อมู ล ระบบฐานข้ อมู ล เชิ งสั มพั น ธ์ แบบจ าลองอี -อาร์ และการแปลงแบบจ าลองอี -อาร์ เป็ น
โครงสร้ างตารางฐานข้ อมู ล การการท าให้ อยู่ ในรู ป บรรทั ด ฐาน พี ช คณิ ตเชิ งสั ม พั น ธ์ ภาษาSQL เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา
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รหัสวิชา
1182103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
3(2-2-5)
Teaching of Advanced Programming Language
โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระทาการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับ
และแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบทางเลือก คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า อาร์เรย์ ฟังก์ชัน พอยเตอร์ และ
การประยุกต์การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการเรียน การสอน
1182501

การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Troubleshooting and Maintenance of Computer
Equipment for Computer Teacher
ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา ซ่อมบารุง ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลักการซ่อมเบื้องต้นทั้ง
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมต่างๆที่จาเป็น รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้
สาหรับดูแลบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนสามารถ
ปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน การสอน และใช้
งานของสถานศึกษา
1182502

การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-2-5)
Data Structure and Algorithms in Education
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์
ลิส สแตก คิว และแบบไม่เชิงเส้น ทรี กราฟ การนาโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ การ
เรียงล าดับและค้นหาข้อมูล การออกแบบและการวิเคราะห์ อัลกอริทึม และการวัดประสิทธิภาพในการ
ทางาน
1182503

การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Computer Architecture and Technology in Education
หลักการทางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการทางานของ
คอมพิ วเตอร์ หน้ าที่ วงจร ตรรกะ ระบบบั ส หน่ วยความจา สั ญญาณสั่ งการและวงจรควบคุม ไปป์ ไลน์
หลักการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
1183101

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Network for Education
หลักการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่ อในการส่งข้อมูล เทคนิคการส่งข้อมูล
การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะใกล้และระยะไกล หลักการ
เบื้องต้นการเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การแนะนาการให้บริการของระบบเครือข่ายต่าง ๆ
การรั กษาความปลอดภั ยในระบบเครื อข่ าย โปรโตคอลการประยุ กต์ ใช้ เครือข่ ายคอมพิ วเตอร์ เพื่ อจั ด
การศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายในอนาคต
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รหัสวิชา
1183102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
English for Computer Teacher
ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ มัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรม แนวโน้ม
การใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคต
1183103

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia Production for Education
การถ่าย ภาพในระบบดิจิตอล การจัดแสง มุมกล้ อง ขนาดของภาพและสัดส่วนของภาพ
ในสตูดิโอรวมไปถึงการนาเสนอผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เทศนิคการพิมพ์ในระบบดิจิตอลรวมไปถึงการสื่อ
ความหมายของภาพให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ อีกทั้งสามารถนาเสนอใน การสื่อสารได้เหมาะสม
1183301

การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Teaching of Object-Oriented Programming Language
การออกแบบเชิงวัตถุ คลาสและซับคลาส คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทอด ลาดับชั้น
ของคลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การพ้องรูป โอเวอร์โหลดดิ้ง ส่วนต่อประสาน การอ้างอิงภายในของ
วัตถุและตารางวิธี การแบ่งพฤติกรรมและการนาไปใช้ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ทางการศึกษา
1183302

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information System Analysis and Design for Education
กระบวนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ ศึ ก ษา
กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ
ระบบงาน การพัฒนาระบบงานและการประเมินผล กรณีศึกษา
1184101

การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
3(2-2-5)
Design and Programing on web-based Teaching
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะคาสั่งการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
สาหรับการทาเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับฐานข้อมูล ในการสร้างเว็บเพจเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน
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รหัสวิชา
1184201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรม
3(2-2-5)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูคอมพิวเตอร์
Information Technology Online Social Network Law
and Ethics for Computer Teacher
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมเครือข่ายออนไลน์ พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของการใช้สังคม
ออนไลน์ กับชีวิตและธุรกิจในยุคปั จจุบั น การนาไปใช้ ผลดีและผลเสี ยทีเกิดขึ้นจากโลกในสังคมออนไลน์
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง การมี คุ ณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชี พที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์
1184202

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Computer Education Project
การนาความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างโครงงานด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้น
การจัดทาและศึกษาประเด็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเสนอในรูปแบบโครงร่างการวิจัยหรือโครงงาน ดาเนินการ
ออกแบบตามที่ได้เสนอโครงการไว้ ตลอดจนการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการนาเสนอผลการวิจัยหรือ
โครงงาน
2.2.3 วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1183106
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี
3(2-2-5)
Teaching of C Programming Language
หลักการเบื้องต้นของภาษาซี คาสั่งรับข้อมูล คาสั่งคานวณ คาสั่งแสดงผล คาสั่งควบคุม
โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน ตัวแปรแบบต่าง ๆ การสร้างและการใช้แฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ ตัวอย่างและการ
ฝึกเขียนโปรแกรม
1183107

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Security in Computer Systems and Networks for Education
การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความ
ปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์
สิทธิ์และ การยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญ แจ ความมั่นคงของระบบเมล์ ความมั่นคงไอพี
ความมั่นคงเว็ปไซต์ การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก ตรวจจับการบุกรุกและระบบ
ป้องกัน ไฟล์วอลล์ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย
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รหัสวิชา
1183108

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Web Design and Development for Learning
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอ เช่น การใช้ตัวอักษร (Type Graphy) หลักการ
จัดภาพ หลักการใช้สี สัดส่วน น้าหนัก และองค์ประกอบของภาพ การโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่าย การเขียน
เนื้อหาบนเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือที่ต้องใช้ โดเมนเนม (domain
name) การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การเลือก ISP การฝากเว็บไซต์ และประยุกต์การพัฒนาเว็บ เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
1183307

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Basic Electronic for Computer Teacher
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานต่างๆ
เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ การวิเคราะห์วงจรทรานซิสเตอร์ เฟต วงจรขยายแบบป้อนกลับ
วงจรรวมเบื้องต้น นิยามการวัดและระบบการวัด หน่วยการวัดและมาตรฐานการวัด ความคาดเคลื่อน
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เซนเซอร์
1183308

การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Mobile Software Development for Education
แพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่องทางการจัดจาหน่ายซอฟต์แวร์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางการศึกษาสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
1183309

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Information and Educational Communication Technology
การประยุ กต์เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึกษา กลยุท ธ์และระบบการท างานทาง
การศึ ก ษา องค์ ป ระกอบของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่ อ สารข้ อ มู ล และคอมพิ ว เตอร์ การใช้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในแบบต่างๆ รวมถึงการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา
1184103

การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Robotic Development for Education
ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัว โครงสร้างการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด
ต่างๆ การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง
หลั ก การและวิ ธี ก ารออกแบ บ ซอฟ แวร์ บ น ระบ บสมองกลฝั ง ตั ว ตั ว อย่ างการป ระยุ ก ต์ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
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รหัสวิชา
1184104

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Computer
ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่ อการ
วิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1184207

การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Teaching of Java Programming Language
โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา คาสั่งภาษาจา ชนิดข้อมูล
พื้นฐานและตัวแปร การกาหนดประโยคการประมวลผล คาสั่งควบคุมพื้นฐาน อาเรย์ การกาหนดคลาส
และการสร้างวัตถุ การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ศึกษาตัวอย่างและฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ทาง
การศึกษา
1184208

การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
3(2-2-5)
Web-Based Instruction
การศึกษาระบบ พั ฒ นา และประยุก ต์ ใช้เครือข่ายสารสนเทศ ให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพ
ศึกษาระบบการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนาสื่อ
สารสนเทศในระบบเครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษาและการพั ฒ นาบทเรี ย นแบบตอบสนอง (Responsive
Learning)
1184209

การจัดการค่ายวิชาการสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Academic Camp Management for Computer Teacher
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ การดาเนินงานการจัดค่าย
โดยน าสาระความรู้ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ไปบู ร ณาการในการออกแบบกิ จ กรรมการจั ด ค่ า ยและการฝึ ก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
1184210

โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Application Program for Statistics and Education Research
การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือ
ได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง
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รหัสวิชา
1184211

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Computer Education
สารวจถึงประเด็นพิเศษของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะนามาใช้สนับสนุนการเรียนการ
สอน หรือการจัดการทางการศึกษาให้ ทันสมัย โดยมี การแสวงหาทฤษฎี หลั กการและเทคโนโลยีที่จะ
ปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม หรือการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพื่อให้ได้ปัญหา
การวิจั ย แบบแผนการวิจั ย และเค้าโครงการวิจัย ที่มีทิ ศทางเพื่อการค้น หาความเป็ นไปได้ที่จะเสนอ
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพกิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
1184212

การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Cloud Computing for Education
แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะสาคัญของการประมวลผลคลาวด์
ประเภทของการประมวลผลคลาวด์เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เวอร์ ชวลไลเซชั่น การจัดการคลาวด์ รูปแบบการ
ให้บริการของคลาวด์ความปลอดภัยในคลาวด์การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์ที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
1184213

ศิลปดิจิตอล
3(2-2-5)
Introduction to Digital Electronics
ความหมาย ความสาคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอ ศึกษาการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
นาเสนอในการเรียน การเสนอและการเผยแพร่
1184214

การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล
3(2-2-5)
Teaching of Visual Programming Language
พื้นฐานของการการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล ส่วนประกอบคุณสมบัติการทางานกับ
โค้ดและฟอร์ม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมือในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ การเขียนโปรแกรมที่ ติดต่อกับฐานข้อมูลศึกษา ตัวอย่างและฝึกเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา
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2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1183303
พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Behavior Computer Education in Primary Education Level
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ วิธีการ
สอน ทักษะและเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานที่จาลอง
1184102

พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Behavior Computer Education in Secondary Education Level
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ วิธีการ
สอน ทักษะและเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานที่จาลอง
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ใช้เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี 2554 ได้ดาเนินมาครบ 5 ปี จึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัสสดดคล้ดงกับสาากการณ ึึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรและกรดบมาตรฐานคุณกุฒิระดับดุดมศึกษาแห่งชาติขดงสานักงานคณะกรรมการการดุดมศึกษา และมาตรฐานกิชาชีพทางการศึกษาและ
จรรสาบรรณกิชาชีพขดงคุรุสาา เพื่ดไปจัดการศึกษาให้บัณฑิตที่มีคุณาาพและมาตรฐาน มีคกามสามารถแข่งขันสู่ระดับสากล
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มกิชาชีพครู
1.1.1 กิชาชีพครูบังคับ
1.1.2 กิชาชีพครูเลืดก
1.1.3 กิชาชีพครูปฏิบัติ
1.2 กลุ่มกิชาเดก
1.2.1 กิชาเดกบังคับ
1.2.2 กิชาเดกเลืดก
1.2.3 กิชาการสดนกิชาเดก
1.2.4 เลืดกกิชาเดกหรืดกิชาการ
สดนกิชาเดกเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ไม่น้ดสกก่า 53
35
ไม่น้ดสกก่า 4
14
ไม่น้ดสกก่า 81
63
ไม่น้ดสกก่า 18

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

หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
-

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

-88-

หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต
หน่กสกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
าาษาไทส : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขากิชาคดมพิกเตดรศึกษา
าาษาไทส : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขากิชาคดมพิกเตดร
าาษาดังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education าาษาดังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
ชื่ดเต็ม (ไทส)
: ครุศาสตรบัณฑิต (คดมพิกเตดรศึกษา)
ชื่ดเต็ม (าาษาไทส) : ครุศาสตรบัณฑิต (คดมพิกเตดร)
ชื่ดเต็ม (ดังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer Education)
ชื่ดเต็ม (าาษาดังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer)
ชื่ดส่ด (ไทส)
: ค.บ. (คดมพิกเตดรศึกษา)
ชื่ดส่ด (าาษาไทส)
: ค.บ. (คดมพิกเตดร)
ชื่ดส่ด (ดังกฤษ) : B.Ed. (Computer Education)
ชื่ดส่ด (าาษาดังกฤษ) : B.Ed. (Computer)

ให้สดดคล้ดงกับมาตรฐานคุณกุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและ
สาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตรห้าปี)

ปรัชญา

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาดงคคกามรู้ด้านคดมพิกเตดร เพื่ดผลิตครูที่มีคกามรู้
คกามสามารถ มีคณ
ุ าาพมีคุณธรรม และจริสธรรมแห่งกิชาชีพ ตาม
แนกทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
วิสัยทัศน์
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ธรรม
จริสธรรม และมีคกามสามารถในการจัดการเรีสนรู้ด้านคดมพิกเตดร และ
ประสุกตใช้ไดึีทีในการเรีสนการสดนสร้างผลงานกิชาการ และงานกิจัส
วัตถุประสงค์
1. มีคกามรัก ศรัทธา าูมิใจ มีจรรสาบรรณในกิชาชีพครู
2. มีคณ
ุ ธรรม จริสธรรม มีคกามเมตตา กรุณา ต่ดผู้เรีสน
3. มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเดง สังคม และมีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตส สามารถทางานร่กมกับผู้ดื่นได้ดส่างมีประสิทธิาาพ

มุ่งพัฒนาดงคคกามรู้ด้านคดมพิกเตดร เพื่ดผลิตครูที่มีคกามรู้
คกามสามารถ มีคณ
ุ าาพมีคุณธรรม และจริสธรรมแห่งกิชาชีพ

ให้สดดคล้ดงกับมาตรฐานคุณกุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและ
สาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตรห้าปี)

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ธรรม จริสธรรม
และมีคกามสามารถในการจัดการเรีสนรู้ดา้ นคดมพิกเตดร และประสุกตใช้
ไดึีทีในการเรีสนการสดนสร้างผลงานกิชาการ และงานกิจสั
วัตถุประสงค์
1. มีคกามรัก ศรัทธา าูมิใจ มีจรรสาบรรณในกิชาชีพครู
2. มีคุณธรรม จริสธรรม มีคกามเมตตา กรุณา ต่ดผู้เรีสน
3. มี จิ ต ส านึ ก ในการพั ฒ นาตนเดง สั ง ค ม แล ะมี จิ ต ใจเป็ น
ประชาธิปไตส สามารถทางานร่กมกับผู้ดื่นได้ดส่างมีประสิทธิาาพ
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คงเดิม

คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

4. มีบุคลิกาาพเหมาะสมที่จะประกดบกิชาชีพครู มีคกามประพฤติ

4. มีบุคลิกาาพเหมาะสมที่จะประกดบกิชาชีพครู มีคกามประพฤติ
ปฏิบัติเป็นแบบดส่างที่ดี
5. มี ค กามรู้ ค กามสามารถ ทั ก ษะในการประกดบกิ ช าชี พ ครู ตาม
มาตรฐานกิชาชีพครูและสามารถกิเคราะหปัญ หา กางแผน แก้ปัญ หาได้
ดส่างมีประสิทธิาาพ
6. มี ค กามใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ส น กระตื ด รืด ร้น แสกงหาคกามรู้ เพื่ ด พั ฒ นา
ตนเดงต่ ด เนื่ ด งและสามารถน าคกามรู้ ที่ ได้ รั บ ไปประสุ ก ต ใช้ ในการจั ด
ประสบการณให้แก่ผู้เรีสน ดส่างมีประสิทธิาาพ
7. มี คกามสามารถในการใช้า าษาไทส าาษาต่างประเทศ เพื่ ดการ
สื่ดสารได้ดส่างดีและสามารถใช้สื่ดเทคโนโลสีต่างๆ ที่มีคกามทันสมัสได้
8. สามารถผลิตสื่ด กัสดุดุปกรณ ผลงานทางด้านคดมพิกเตดร เพื่ด
ส่งเสริมให้ผู้เรีสนเกิดการเรีสนรู้ได้เป็นดส่างดี

ปฏิบัติเป็นแบบดส่างที่ดี
5. มีคกามรู้คกามสามารถ ทักษะในการประกดบกิชาชีพครู ตาม
มาตรฐานกิชาชีพครูและสามารถกิเคราะหปัญหา กางแผน แก้ปญ
ั หาได้
ดส่างมีประสิทธิาาพ
6. มีคกามใฝ่รู้ ใฝ่เรีสน กระตืดรืดร้น แสกงหาคกามรู้ เพื่ดพัฒนา
ตนเดงต่ดเนื่ดงและสามารถนาคกามรู้ที่ได้รับไปประสุกตใช้ในการจัด
ประสบการณให้แก่ผู้เรีสน ดส่างมีประสิทธิาาพ
7. มีคกามสามารถในการใช้าาษาไทส าาษาต่างประเทศ เพื่ดการ
สื่ดสารได้ดส่างดีและสามารถใช้สดื่ เทคโนโลสีต่างๆ ที่มีคกามทันสมัสได้
8. สามารถผลิตสื่ด กัสดุดุปกรณ ผลงานทางด้านคดมพิกเตดร เพื่ด
ส่งเสริมให้ผเู้ รีสนเกิดการเรีสนรูไ้ ด้เป็นดส่างดี
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เหตุผล

1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาชีพครู
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1012101 การศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5)
Education and Self Actualization for
Teachers
ศึ ก ษาหลั ก การศึ ก ษา ปรั ช ญา แนกคิ ด ทฤษฎี
การศึ ก ษา คกามเป็ น มาและระบบการจั ด การศึ ก ษาไทส
กิสั ส ทั ศน และแผนพั ฒ นาการศึ กษาไทส คกามส าคัญ ขดง
กิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ าาระงานขดงครู พัฒ นาการขดง
กิชาชีพครู คุณลักษณะขดงครูที่ดี เป็นบุคคลแห่งการเรีสนรู้
และเป็นผู้นาทางกิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่ดกิชาชีพครู
การเสริมสร้างศักสาาพและสมรรถาาพคกามเป็นครู เกณฑ
มาตรฐานกิชาชีพครู จรรสาบรรณขดงกิชาชีพครู กฎหมาสที่
เกี่สกข้ดงกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒ นาคกามเป็นครูใน
สถานการณต่างๆ ได้แก่ สถานการณจาลดง ค่าสดาสาและ
ดื่นๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Self-actualization
for teacher
คกามเป็ น ครู คุ ณ ลั ก ษณะ และมาตรฐาน
กิชาชีพครูการปลูกฝังจิตกิญญาณคกามเป็นครู กฎหมาส
ที่ เกี่ ส กข้ ด งกั บ ครู แ ละกิ ช าชี พ ครู การจั ด การคกามรู้
เกี่สกกับกิชาชีพครู การสร้างคกามก้ากหน้าและพัฒ นา
กิช าชีพ ครุดส่างต่ ดเนื่ ดง ปรัช ญา แนกคิ ด และทฤษฎี
ทางการศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม กั ฒ นธรรม
แนกคิด และกลกิธีการจัดการศึกษา เพื่ดเสริมสร้างการ
พั ฒ นาที่ สั่ ง สื น หลั ก ธรรมาาิ บ าล และคกามึื่ ด สั ต ส
สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม แล ะจริ ส ธรรม ข ด งกิ ช าชี พ ค รู
จรรสาบรรณขดงกิชาชีพที่คุรุสาากาหนด คกามรดบรู้ใน
เนื้ดหากิชาที่สดนและกลสุทธการสดน เพื่ดให้เรีสนคิด
กิเคราะห สังเคราะห สร้างสรรคสิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสกงหา
เลื ด กใช้ ข้ ด มู ล ข่ า กสารคกามรู้ เ พื่ ดให้ ทั นต่ ด การ
เปลี่สนแปลง ปฏิสัมพันธระหก่างครูกับผู้เรีสนที่ส่งเสริม
การพัฒ นาศักสาาพผู้เรีสน มีจิตกิญ ญาณคกามเป็นครู
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เหตุผล
- ปรับปรุงคาดธิบาสราสกิชาให้
สดดคล้ดงและครดบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
สาระคกามรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับคุรุสาาก่า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556
จานกน 3 มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 1 คกามเป็นครู
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริสธรรม
และจรรสาบรรณ

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
ประสุ ก ต ใช้ เพื่ ด พั ฒ นาสถานศึ ก ษากิ เคราะห เกี่ ส กกั บ
การศึกษาเพื่ดพัฒนาที่สั่งสืน ปฏิบัติตนเป็นแบบดส่างที่ดี
มีจิตสานึกสาธารณะ และเสีสสละให้สังคม ปฏิบัติตาม
จรรสาบรรณขดงกิชาชีพ

เหตุผล

1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู 3(2-2-5)
Language and Culture for teacher
าาษาไทสและกัฒ นธรรมไทสเพื่ดการเป็ น
ครู และการพั ฒ นากิช าชีพครู การใช้ทั กษะพื้ นฐานใน
การฟัง พูด ด่านและเขีสนตามหลักขดงการใช้าาษาเพื่ด
การสื่ดคกามหมาสที่ถูกต้ดงตามหลักาาษาไทส รกมไป
ถึงกัฒนธรรมประเพณี กิถีชีกิตขดงคนไทส เพื่ดธารงไก้ใน
คกามเป็นไทสและการดสู่ร่กมกันดส่างสันติ

- เพิ่มราสกิชาบังคับและจัดทา
คาดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงและ
ครดบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง สาระ
คกามรู้ สมรรถนะ และประสบการณ
กิชาชีพขดงผู้ประกดบกิชาชีพครูตาม
ข้ดบังคับ
คุรุสาาก่าด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ.
2556 จานกน 1 มาตรฐานคกามรู้
ดังนี้
- มาตรฐานที่ 3 าาษาและกัฒนธรรม
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู 3(2-2-5)
English for Teachers
การสื่ดสาราาษาดังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง
การพูด การด่าน และการเขีสนสถานการณต่างๆ ในการ
จัดการเรีสนการสดนในห้ดงเรีสนและการจัดการในชั้นเรีสน
เพื่ดการสื่ดคกามหมาสดส่างถูกต้ดง
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Curriculum Design and School
Curriculum Development
ศึ ก ษา แนกคิ ด ทฤษฎี ปรั ช ญ าการศึ ก ษา
ประกัติคกามเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทส กิสัสทัศน
และแผนพัฒนาการศึกษาไทส ทฤษฎีหลักสูตร ดงคประกดบ
ขดงหลักสูตร รูปแบบขดงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรีสนรู้ มาตรฐาน
การเรี ส นรู้ ช่ ก งชั้ น และตั ก ชี้ กั ด ขดงหลั ก สู ต รดิ ง มาตรฐาน
ปัญหาและแนกโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน หลักสูตร การ-ปรับปรุง
และการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาที่สดดคล้ดงกับท้ดงถิ่น
การสร้ า งราสกิ ช าดิ ง มาตรฐาน การดดกแบบและเขี ส น
แผนการจั ด การเรี ส นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ส นเป็ น ส าคั ญ และดิ ง
มาตรฐาน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู 3(2-2-5)
English for Teachers
การสื่ดสาราาษาดังกฤษ การใช้ทักษะการ
ฟัง การพูด การด่าน และการเขีสนสถานการณต่างๆ ใน
การจัดการเรีสนการสดนในห้ดงเรีสนและการจัดการใน
ชั้นเรีสนเพื่ดการสื่ดคกามหมาสดส่างถูกต้ดง
1022001 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนกคิดในการจัดทาหลักสูตร การ
น าหลั ก สู ต รไปใช้ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การกิ เคราะห
หลักสูตรในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การกิเคราะห
หลั ก สู ต รและสามารถจั ด ท าหลั ก สู ต รได้ ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น หลั ก สู ต รและน าผลการประเมิ น ไปใช้ ในการ
พัฒนาหลักสูตร
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เหตุผล
- คงเดิม

- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับ
คุรุสาาก่าด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ.
2556จ านกน 1 มาตรฐานคกามรู้
ดังนี้
- มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1022002 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Principle of Learning Management
ศึกษาทฤษฎีการเรีสนรู้และการสดน รูปแบบการ
เรีสนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรีสนการสดน กาดดกแบบ
และการจั ดประสบการณ การเรี ส นรู้ที่ เหมาะสมกั บ กัสขดง
ผู้เรีสน การบูรณาการเนื้ดหาในกลุ่มสาระการเรีสนรู้ การบูร
ณาการการเรีสนรู้แบบเรี สนรกม เทคนิคและกิทสาการการ
เรีสนรู้ การใช้และการผลิตสื่ดและการพัฒ นานกัตกรรมการ
เรีสนรู้ที่ส่งเสริมการเรีสนรู้ขดงผู้เรีสน การจัดการการเรีสนรู้
แบบสึดผู้เรีสนเป็นสาคัญ การประเมินผลการเรีสนรู้และการ
จาแนกระดับการเรีสนรู้ขดงผู้เรีสนจากการประเมินผล ฝึก
การดดกแบบการเรีสนรู้และทาแผนการเรีสนรู้ที่ส่งเสริมการ
เรีส นรู้ ขดงผู้ เรี ส น การประมกลราสกิช ามาจัดท าแผนการ
เรีสนรู้ราสาาคและตลดดาาค
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Education Information
Technology
ศึ ก ษาแนกคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลสี แ ละนกัต กรรม
การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณาาพการเรีสนรู้ เทคโนโลสี
สารสนเทศ การกิเคราะหปัญหาที่เกิดจากการใช้นกัตกรรม
เทคโนโลสีและสารสนเทศ แหล่งการเรีสนรู้และเครืดข่าสการ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน 3(2-2-5)
Principle of Learning Management
and Classroom Management
หลั กการ แนกคิด แนกปฏิบั ติเกี่สกกับ การ
จัดทาแผนการเรีสนรู้ การจัดการเรีสนรู้และสิ่งแกดล้ดม
เพื่ ด การเรีส นรู้ ทฤษฎี แ ละรูป แบบการจั ด การเรีส นรู้
เพื่ ด ให้ ผู้ เรี ส นรู้ จั ก คิ ด กิ เคราะห คิ ด สร้ า งสรรค และ
แก้ ปั ญ หาได้ การบู รณาการการเรีส นรู้แ บบเรีสนรกม
การจั ด การชั้ น เรี ส น การพั ฒ นาศู น ส การเรี ส นใน
สถานศึกษา การจัดทาแผนการเรีสนรู้และนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรสากาศการจัดการชั้น
เรีสนให้ผู้เรีสนเกิดการเรีสนรู้

เหตุผล
- ปรับปรุงชื่ดราสกิชาและคาดธิบาส
ราสกิชาให้สดดคล้ดงและครดบคลุม
ตามประกาศคณะกรรมการคุรุส าา
เรื่ ด ง สาระคกามรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิชาชีพครูตามข้ดบังคับ
คุรุสาาก่าด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ.
2556
- มาตรฐานที่ 6 การจัด การเรีส นรู้
และการจักการชั้นเรีสน

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Education
Information Technology
หลั ก การ แนกคิ ด การดดกแบบ การ
ประสุกตใช้ และการประเมินสื่ด นกัตกรรม เทคโนโลสี
สารสนเทศ เพื่ดการเรีสนรู้ เทคโนโลสีสารสนเทศเพื่ ด
การสื่ดสาร การประสุกตใช้และประเมินสื่ด นกัตกรรม

- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิช าชี พ ครู ต ามข้ ด บั งคั บ คุ รุส าาก่ า
ด้ ก ส มาตรฐานกิ ช าชี พ พ.ศ. 2556
จานกน 1 มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
เรีสนรู้ฝึกปฎิบัติการดดกแบบการสร้างแบบการประสุ กตใช้
นกัตกรรมและเทคโนโลสีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน การประเมิ น และการ-ปรับ ปรุงนกัต กรรมเพื่ ด ให้
ผู้เรีสนเกิดการเรีสนรู้ที่ดี แสกงหาแหล่งเรีสนรู้ที่หลากหลาส
เพื่ดส่ งเสริมการเรีสนรู้ขดงผู้ เรีสนและการจัดการเรีสนรู้บน
เครืดข่าสเทคโนโลสีสารสนเทศ
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Measurement and
Evaluation
ศึกษาหลักการและเทคนิคการกัดและประเมินผล
ทางการศึ ก ษา การสร้ า งและการใช้ เครื่ ด งมื ด กั ด ผลและ
ประเมินผลการศึกษา การกัดและประเมินตามสาาพจริงและ
นาผลการประเมินไปใช้ในการ-ปรับปรุงการจัดการเรีสนรู้และ
หลั ก สู ต ร การประเมิ น จากแฟ้ ม สะสมงาน การประเมิ น
าาคปฏิ บั ติ แ ละประเมิ น ผลแบบส่ ด สและแบบรกม ศึ ก ษา
ระเบี ส บการประเมิน ผลการเรีส นขดงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิ เคราะห ปั ญ หาและแก้ ปั ญ หาการกั ด และประเมิ น ผลใน
โรงเรีสน ฝึกปฏิบัติการกางแผนการประเมินผลการเรีสนรู้ตาม
สาาพจริ ง การสร้ างแบบทดสดบชนิด ต่างๆ การกิเคราะห
คุณาาพขดงแบบทดสดบ การแปลคกามหมาสขดงคะแนน
จากการสดบ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
เทคโนโลสีสารสนเทศเพื่ดการเรีสนรู้ และใช้เทคโนโลสี ม าต รฐ า น ที่ 8 น กั ต ก ร รม แ ล ะ
สารสนเทศเพื่ดการสื่ดสาร
เทคโนโลสีสารสนเทศทางการศึกษา

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and
Evaluation
หลั กการ แนกคิด และแนกปฏิบัติในการกัด
และประเมิ น ผลการเรี ส นรู้ ข ดงผู้ เรี ส น การประเมิ น
าาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบส่ดสและแบบรกม การ
ประเมินผลการเรีสนรู้ตามสาาพจริง การสร้างและการ
กิ เ คราะห คุ ณ าาพขดงเครื่ ด งมื ด กั ด ผล การเรี ส นรู้
ระเบีสบการประเมินผลการเรีสน การปฏิบัติการกัดและ
ประเมินผล สามารถกัดและประเมินได้ และการนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรีสน
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- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิ ช าชี พ ครู ต ามข้ ด บั ง คั บ คุ รุ ส าาก่ า
ด้ ก ส มาตรฐานกิ ช าชี พ พ.ศ. 2556
จานกน 1 มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้
- ม า ต ร ฐ า น ที่ 9 ก า ร กั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรีสนรู้

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู 3(3-0-6)
Psychology for teacher
ศึกษาจิตกิทสาพื้นฐานที่เกี่สกข้ดงกับพัฒนาการ
มนุ ษส จิ ต กิท สาการศึก ษา จิ ตกิทสาการแนะแนกและให้
คาปรึ ก ษา การจั ด บริ ก ารแนะแนกในสถานศึ กษา การให้
คาปรึกษา และการช่กสเหลืดผู้เรีสนให้มีคุณาาพชีกิตที่ดีขึ้น
ดิ ท ธิ พ ลขดงพั น ธุ ก รรมและสิ่ ง แกดล้ ด มที่ มี ต่ ด การเรี ส นรู้
ทฤษฎีการเรีสนรู้และการประสุกตใช้ ปัจจัสที่ส่งผลต่ดการ
เรีสนรู้ การจัดสาาพแกดล้ดมที่สนับสนุนให้เกิดการเรีสนรู้ที่
มีประสิทธิาาพและสามารถส่งเสริมคกามถนัดและคกามสนใจ
ขดงผู้เรีสน
1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาทฤษฎีและกระบกนทัศนการกิจัส รูปแบบ
การกิจั ส การดดกแบบการกิจั ส กระบกนการกิ จัส สถิติเพื่ด
การกิจัส การกิจัสเชิงปฏิบัติการ การเสนดโครงร่างการกิจัส
ฝึกปฏิบัติการกิจัส เขีสนราสงานการกิจัสและประเมินงานกิจัส
น าเสนดผลงานกิ จั ส ศึ ก ษาค้ น คก้ างานกิจั ส ในการพั ฒ นา
กระบกนการจั ด การเรี ส นรู้ ใช้ ก ระบกนการกิ จั ส ในการ
แก้ปั ญ หา การน าผลการกิจัส ไปใช้ในการจัด การเรีสนการ
สดนและท ากิ จั ส เพื่ ด พั ฒ นาการเรี ส นการสดนและพั ฒ นา
ผู้เรีสน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู 3(3-0-6)
Psychology for teacher
จิตกิทสาพื้นฐาน จิตกิทสาพัฒ นาการขดง
มนุ ษ ส จิ ต กิท สาการเรีส นรู้ และจิ ต กิ ท สาการศึ ก ษา
จิตกิทสาแนะแนกและการให้คาปรึกษา การประสุกตใช้
ในการเรีสนการสดน สามารถให้คาแนะนาช่กสเหลืด
ผู้ เรีสนให้ มีคุณ าาพชีกิตที่ ดีขึ้น ใช้จิตกิทสาเพื่ดคกาม
เข้ า ใจและสนั บ สนุ น การเรี ส นรู้ ข ดงผู้ เรี ส นให้ เ ต็ ม
ศักสาาพ

เหตุผล
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิ ช าชี พ ครู ต ามข้ ด บั ง คั บ คุ รุ ส าาก่ า
ด้ ก ส มาตรฐานกิ ช าชี พ พ.ศ. 2556
จานกน 1 มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 4 จิตกิทสาสาหรบครู

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Research for Learning
Development
หลั ก การ แนกคิ ด แนกปฏิ บั ติ ในการกิ จั ส
การดดกแบบการกิจัส กระบกนการกิจัส สถิติเ พื่ดการ
กิ จั ส การกิ จั ส เพื่ ด พั ฒ นาการเรี ส นรู้ การใช้ แ ละผลิ ต
งานกิจัสเพื่ดพัฒนาการเรีสนรู้ การนาผลการกิจัสไปใช้ใน
การจั ด การเรี ส นการสดน ปฏิ บั ติ ก ารท ากิ จั ส เพื่ ด
พัฒนาการเรีสนการสดนและพัฒนาผู้เรีสน

- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุ รุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิ ช าชี พ ครู ต ามข้ ด บั ง คั บ คุ รุ ส าาก่ า
ด้ก ส มาตรฐานกิช าชีพ พ.ศ. 2556
จ านกน 1 มาตรฐานคกามรู้ ดั ง นี้
มาตรฐานที่ 7การกิจัสเพื่ดพัฒนาการ
เรีสนรู้
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(90)
Practicum 1
การศึ ก ษาสั ง เกตและฝึ ก การเป็ น ผู้ ช่ ก สครู
เกี่ ส กกั บ ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการเรี ส นขดงนั ก เรี ส นการ
บริ ห ารจั ด การขดงนั ก เรี ส นสถานศึ ก ษา การบริ ห าร
สถานศึกษาและการจัดการเรีสนรู้ในระดับประถมศึกษาหรืด
ตามหลั ก สู ต รการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานโดสให้ ผู้ เรีส นได้ฝึ กการ
สังเกตและมีส่กนร่กมกับสถานศึกษาดส่างน้ดส 2 สัปดาห

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนกคิด เกี่สกกับการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา แนกปฏิบัติเกี่สกกับการจัดการคุณาาพ
การศึกษา การประกัน คุณ าาพการศึ กษา กฎหมาสที่
เกี่สกข้ดงกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรีสนรู้และพัฒนาคุณาาพการเรี สนรู้ดส่าง
ต่ดเนื่ดง การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณาาพการ
จัดกิจกรรมการเรีสนรู้

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
สังเกตการณและฝึกการเป็นผู้ช่กสครู เรีสนรู้
งานในหน้ า ที่ ค รู โดสศึ ก ษาเกี่ ส กกั บ ธรรมชาติ แ ละ
พัฒ นาการเรีสนรู้ขดงผู้ เรีสน การบริห ารจัดการในชั้น
เรีส นตามหลั กสู ตรในระดับ การศึ กษาที่เกี่สกข้ด งและ
บทบาทหน้าที่ขดงคกามเป็นครู
-97-

เหตุผล
- เพิ่ ม ราสกิ ช าบั งคั บ และจั ด ท า
คาดธิบาสราสกิชาให้ส ดดคล้ ดงและ
ค ร ด บ ค ลุ ม ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการคุ รุ ส าา เรื่ด ง สาระ
คกามรู้ สมรรถนะ และประสบการณ
กิชาชีพขดงผู้ประกดบกิชาชีพครู ตาม
ข้ ด บั งคั บ คุ รุ ส าาก่ า ด้ ก ส มาตรฐาน
กิ ช าชี พ พ .ศ . 2556 จ าน กน 1
มาตรฐานคกามรู้ ดังนี้
- ม าต รฐ าน ที่ 1 0 ก ารป ระ กั น
คุณาาพการศึกษา
- การบริหารการศึกษาและกฎหมาส
ที่เกี่สกข้ดง
*เป็นไปตามกรดบคกามรู้กิชาชีพครู
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิ ช าชี พ ครู ต ามข้ ด บั ง คั บ คุ รุ ส าาก่ า
ด้ก ส มาตรฐานกิช าชีพ พ.ศ. 2556
ก่าด้กสการฝึกปฏิบัติกิชาชีพระหก่าง

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่กส กางแผน
และจั ด ท าแผนการเรี ส นรู้ กิเคราะห ดาิ ป ราส แผนการ
เรีสนรู้ในระดับก่ดนประถมศึกษาหรืดตามกลุ่มสารการเรีสนรู้
สาขากิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้ทดลดงใช้ใน
สถานศึกษาดส่างน้ดส 2 สัปดาห แล้กนามา-ปรับปรุงแก้ไข
าาสใต้การนิเทศขดงผู้ทรงคุณกุฒิด้านกิชาชีพครู

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 2(1-2-3)
Academic Camp Management
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่าสกิชาการ กิจกรรม
นั น ทนาการตามกระบกนการ PDCA การกางแผน (Plan)
การดาเนินการ (Do) การตรกจสดบ (Check) การ-ปรับปรุง
แก้ไข (Act) การจัดทาราสงานการดาเนินงานการจัดค่าสและ
การฝึกปฏิบัติการจัดการค่าสกิชาการในสถานศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผล
เรีสน
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิ ช าชี พ ครู ต ามข้ ด บั ง คั บ คุ รุ ส าาก่ า
ด้ก ส มาตรฐานกิช าชีพ พ.ศ. 2556
ก่าด้กสการฝึกปฏิบัติกิชาชีพระหก่าง
เรีสน

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
การจัดทาแผนการจัดการเรีสนรู้ให้ผู้เรีสน
สร้างคกามรู้ด้กสตนเดง การทดลดงสดนในสถานการณ
จาลดง และสถานการณจริง ดดกแบบทดสดบ ข้ดสดบ
หรืดเครื่ดงมืดกัดผล การตรกจข้ดสดบ การให้ คะแนน
และการตัดสินผลการเรีสน การสดนาาคปฏิบัติและการ
ให้ คะแนน การกิจัสแก้ปัญ หาผู้เรีสน การพัฒ นาคกาม
เป็นครูมืดดาชีพ ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรีสนรู้
เพื่ ด จุ ด ประสงค การสดนที่ ห ลากหลาส สามารถ
ปฏิบัติการสดน ดดกแบบทดสดบ กัดและประเมินผล
ผู้เรีสน
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 2(1-2-3)
- คงเดิม
Academic Camp Management
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะการจั ด ค่ า สกิ ช าการ
กิ จ กรรมนั น ทนาการตามกระบกนการ PDCA การ
กางแผน (Plan) การด าเนิ น การ (Do) การตรกจสดบ
(Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท าราสงาน
การดาเนินงานการจัดค่าสและการฝึกปฏิบัติการจัดการ
ค่าสกิชาการในสถานศึกษา
-98-

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
1063004 หลักการบริหารการศึกษา 2(1-2-3)
- เพิ่ ม ราส กิ ช าเลื ด ก แ ล ะ จั ด ท า
Principal of Educational
คาดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงคกาม
Administration
เหมาะสมกับสถานการณปัจจุบัน
บริ บ ท คกามเป็ น มาขดงหลั ก การ ทฤษฎี
แนกคิ ด ทางการบริ ห ารการศึ ก ษา และการบริ ห าร
สถานศึ ก ษา ระบบการศึ ก ษา คกามสามารถเชิ ง
สมรรถนะขดงผู้บริหารในศตกรรษที่ 21 าากะผู้นาและผู้
ตาม รกมทั้งกัฒ นธรรมและการติดต่ดสื่ดสารทั้งาาสใน
และาาสนดกดงคการ การพัฒนาดงคการแห่งนกัตกรรม
การจัดการเรีสนรู้

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)
Classroom Management and
Environment for Learning
แนกคิ ด หลั ก การและคกามส าคั ญ การบริ ห าร
จัดการชั้นเรีสน ห้ดงเรีสนสร้างสรรคและกลสุทธการบริหาร
จัดการชั้นเรีสน สิ่งแกดล้ดมเพื่ดการเรีสนรู้ทั้งใน และนดก
สถานศึกษา าูมิปัญญาท้ดงถิ่นาูมิปัญญาไทส แหล่งเรีสนรู้ทั้ง
ธรรมชาติและทางกัฒนธรรมขดงท้ดงถิ่น และแหล่งเรีสนรู้
เศรษฐกิจแบบพดเพีสงและการพัฒนาที่ สั่งสืน

ไม่มี

-99-

- ตั ด ราสกิช า เพราะเนื้ ด หาึ้าึ้ ด น
กับราสกิชาการจัดการเรีสนรู้และการ
บริหารจัดการในชั้นเรีสน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการ
- เพิ่ ม ราส กิ ช าเลื ด ก แ ล ะ จั ด ท า
เรียนรู้ 2(1-2-3)
คาดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงคกาม
Skills and Techniques of Learning เหมาะสมกับสถานการณปัจจุบัน
Management
คกามหมาส ขดบข่ า ส คกามส าคั ญ ขดง
ทักษะการสดน และเทคนิคการจัดการเรีสนรู้
1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา 2(1-2-3)
- เพิ่ ม ราส กิ ช าเลื ด ก แ ล ะ จั ด ท า
Educational Administration
คาดธิบาสราสกิชาให้สดดคล้ดงคกาม
Leadership
เหมาะสมกับสถานการณปัจจุบัน
แนกคิ ด ทฤษฎี หลั ก การขดงาากะผู้ น า
การเสริมสร้างาากะผู้นาทางการศึกษา การคิดดส่างเป็น
ระบบ การบริ ห ารคกามสั ม พั น ธ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล
ระดับดงคการและการสื่ดสารสารสนเทศในสุคแห่งการ
เรีสนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพสากรทางการศึกษาใน
บริ บ ทขดงการเปลี่ ส นแปลงขดงสั งคมการเสริม สร้า ง
กัฒนธรรมดงคการสามารถบูรณาการกฎ ระเบีสบ และ
ดงคคกามรู้ทางการศึกษานาไปสู่การพัฒนาคุณาาพการ
จัดการศึกษา
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 2(1-2-3)
Medias Texts Construction
ศึกษาและกิเคราะหเกี่สกกับสื่ดการเรีสนการสดน
และแบบเรีสนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑการคั ดเลืดก
สื่ดและแบบเรีสน การตรกจสดบคุณาาพกิเคราะห การสร้าง
และการประเมินคุณาาพขดงสื่ดและแบบเรีสน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 2(1-2-3)
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
Medias Texts Construction
สดดคล้ดงและครดบคลุมตามคกาม
การผลิ ตสื่ ด และแบบเรีส น โดสใช้ กัส ดุ ใน เหมาะสมกับสถานการณปัจจุบัน
ท้ดงถิ่น และการนาเทคโนโลสีเข้ามามีส่กนร่กม ในการ
ผลิต สามารถนาไปประสุกตใช้ได้ คกามคิดสร้างสรรค
และต่ ด สดดการสร้ า งและการใช้ สื่ ด นกั ต กรรม และ
แบบเรี ส นดส่ า งหลากหลาส เพื่ ด ตดบสนดงคกาม
แตกต่างระหก่างบุคคล และพัฒนาศักสาาพขดงผู้เรีสน

ไม่มี

1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา - เพิ่มราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
2(1-2-3)
สถานการณปัจจุบัน
Statistics for Data Analysis in
Education
หลักการระเบีสบกิธีการทางสถิติ ประเาท
ขดงสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติ
าาคบรรสาส สถิติด้างดิง การเลืดกใช้สถิติที่เหมาะสมกับ
ข้ดมูลทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
กิเคราะหข้ดมูล
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)
Inclusive Education
คกามหมาส ประกั ติ ปรั ช ญา บทบาท และ
คกามสาคัญขดงการศึกษาพิเศษ คกามรู้พื้นฐานเกี่สกกับการ
จัดการศึกษาแบบเรีสนรกม ลักษณะ ประเาทเด็กพิเศษการ
ปรับเปลี่สนเพื่ดการจัดการศึกษาแบบเรีสนรกม เทคนิคการ
สดน การจัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เพิ่มราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
2(2-0-4)
สถานการณปัจจุบัน
Guidance and Activities for
Student Development
คกามหมาส คกามสาคัญและปรัชญาการ
แนะแนก คุณสมบัติและจรรสาบรรณขดงครูแนะแนก
หลักการและประเาทขดงการแนะแนก การจัดกิจกรรม
แนะแนกและบริ ก ารแนะแนกในสถานศึ ก ษาและ
คกามหมาส คกามสาคัญ จุดมุ่งหมาสขดงกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรี ส นหลั ก การขดบข่ า ส และประเาทขดงกิ จ กรรม
แนกทางในการจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรีสน
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)
Inclusive Education
คกามหมาส ประกั ติ ปรั ช ญ า บทบาท
คกามสาคัญและคกามรู้พื้นฐานขดงการศึกษาแบบเรีสน
รกมลักษณะประเาทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่สนเพื่ดการ
จัดการศึกษาแบบเรีสนรกม เทคนิคการสดน การจัดการ
พฤติกรรม บริการสนับสนุน และการดดกแบบสากล

-102-

- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
สดดคล้ดงและครดบคลุมตามคกาม
เหมาะสมกั บ สถานการณ ปั จ จุ บั น
และเปลี่สนราสกิชาชีพครูบังคับเป็น
ราส กิชาชีพครูเลืดก

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
- เพิ่มราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
2(2-0-4)
สถานการณปัจจุบัน
Thai Language for
Communication of Teachers
ฝึกทักษะการใช้า าษาไทสเพื่ดการสื่ดสาร
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การด่านและการเขีสน
เพื่ ดสื่ ด คกามหมาสดส่ างถูก ต้ ด ง ตลดดจนสามารถใช้
าาษาไทสเพื่ดปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้ดส่างถูกต้ดงตาม
ระเบีสบทางราชการ
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
- เพิ่มราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
2(2-0-4)
สถานการณปัจจุบัน
English Language for
Communication of Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด ด่านและ
เขีสน ตามหลักขดงการใช้าาษาดังกฤษ เพื่ ดการสื่ดสาร
เบื้ ด งต้ น ตลดดจนการใช้ า าษาดั งกฤษในการจั ด การ
เรีสนรู้ได้ดส่างเหมาะสม
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
เหตุผล
1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
- เพิ่มราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
2(2-0-4)
สถานการณปัจจุบัน
Chinese Language for
Communication of Teachers
การใช้ ทั ก ษะา าษาจี น เพื่ ด การสื่ ด สาร
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การด่านและการเขีสน
าาษาจีน ตลดดจนการใช้าาษาจีนในการจัดการเรีสนรู้
ได้ดส่างเหมาะสม
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
- เพิ่มราสกิชาตามคกามเหมาะสมกับ
Computers for Education
สถานการณปัจจุบัน
คกามหมาส คกามส าคัญ ขดงคดมพิ ก เตดร
เพื่ดการศึกษา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่ดการจัดทา
เดกสาร การคานกณ การนาเสนดงาน และการสื บค้น
ข้ดมูล การประสุกตใช้คดมพิกเตดรในการจัดการเรีสนรู้
และการบริหารจัดการศึกษา

1031101 เทคโนโลยีสาหรับครู 1 1(0-2-1)
Technology for Teachers 1
ฝึ กปฏิ บั ติการใช้งานเทคโนโลสีส ารสนเทศและ
คดมพิกเตดรเพื่ดการสื่ดสาร และสร้างสรรคงานด้กสข้ดคกาม
าาพ กราฟและสัญลักษณต่างๆ

ไม่มี

-104-

- ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
1031102 เทคโนโลยีสาหรับครู 2 1(0-2-1)
Technology for Teachers 2
ฝึ กปฏิ บั ติการใช้งานเทคโนโลสีส ารสนเทศและ
คดมพิ ก เตดร เพื่ ด การสื่ ด สารและการสร้ า งสรรค งานด้ ก ส
าาพเคลื่ดนไหกและกีดิทัศนและดื่นๆ ด้กสโปรแกรมประสุกต
ต่างๆ
1033203 นวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3)
Educational Innovation
ศึกษาคกามหมาส คกามส าคัญ หลั ก การและ
ประเาทขดงนกั ต กรรมการศึ ก ษา การสร้ า ง การเลื ด กใช้
นกัต กรรมเพื่ ด -ปรั บ ปรุ งการเรี ส นการสดน ฝึ กปฏิ บั ติก าร
ศึกษาสาาพปัญหาการเรีสนการสดนในสถานศึกษา นาเสนด
รูปแบบนกัตกรรมที่เหมาะสม ทาการผลิตเพื่ดนาไปทดลดง
ใช้และ-ปรับปรุงแก้ไข
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน 2(1-2-3)
Classroom Research
ศึกษากิเคราะหรูปแบบและกิธีการกิจัสในชั้นเรีสน
ดาิป ราสคกามส าคัญ และกระบกนการ กิจัสในชั้นเรีสน ฝึ ก
ปฏิบัติการสังเกตเก็บข้ดมูลเพื่ดกาหนดปัญหากิจัสในชั้นเรีสน
พั ฒ นานกั ต กรรมเทคโนโลสี เพื่ ด แก้ ปั ญ หาทางการศึ ก ษา
ดดกแบบและเขีสนโครงร่างการกิจัส ดาเนินการทดลดงเก็บ
ข้ดมูล กิเคราะหและแปลผลคกามหมาสข้ดมูล เขีสนราสงาน

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
ไม่มี

เหตุผล
- ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณปัจจุบัน

ไม่มี

- ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณปัจจุบัน

ไม่มี

- ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณปัจจุบัน

-105-

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
การกิจัส นาเสนดผลการกิจัส
1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation Research and
Development
ศึกษาคกามรู้พื้นฐานเกี่สกกับการกิจัสและพัฒ นา
นกัตกรรมการศึกษา การกิเคราะห สังเคราะห สารกจสาาพ
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาและคกามต้ ด งการขดงการปฏิ บั ติ งานทาง
การศึ ก ษา การดดกแบบ สร้ า งและประเมิ น นกั ต กรรม
การศึกษา การทดลดงใช้นกัตกรรมการศึกษา การประเมิน
และ-ปรั บ ปรุ งนกัตกรรมการศึกษา การเผสแพร่นกัตกรรม
การศึ ก ษา ประเาทขดงการกิ จั ส และพั ฒ นานกั ต กรรม
การศึกษา เครื่ดงมืดเก็บรกบรกมข้ดมูลและกิเคราะห ข้ดมูล
เสนดโครงร่างการกิจัส ฝึกปฏิบัติการกิจัส เขีสนราสงานการ
กิ จั ส และประเมิ น คุ ณ าาพงานกิ จั ส และพั ฒ นานกั ต กรรม
การศึกษา
1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม2 (2-1-3)
Theories and Group Dynamics Practice
คกามรู้เบื้ดงต้นเกี่สกกับกระบกนการกลุ่ม ทฤษฎี
สาคัญที่เกี่สกข้ดง เช่น ทฤษฎีบุคลิกาาพขดงกลุ่ม ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ ส น ทฤษฎี ค กามสั ม พั น ธ ระหก่ า ง บุ ค คล เป็ น ต้ น
ดงค ประกดบขดงกระบกนการกลุ่ ม การสื่ ด คกามหมาส

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

เหตุผล

ไม่มี

- ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณปัจจุบัน

ไม่มี

- ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณปัจจุบัน
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กระบกนการทางานกลุ่ ม กิเคราะห พฤติกรรมขดงผู้ นากลุ่ ม
และป ฏิ สั ม พั นธ ขดงสมาชิ ก ในกลุ่ ม การป ระสุ ก ต ใช้
กระบกนการกลุ่มเพื่ดพัฒนาคกามเข้าใจตนเดงและผู้ดื่น การ
เรีสนรู้ดงคกรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ
1052001 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(2-0-4)
Adolescence Guidance Psychology
ศึก ษาเกี่ ส กกับ กัส รุ่ น และทฤษฎี พั ฒ นาการขดง
กั ส รุ่ น พั ฒ นาการด้ า นต่ า งๆ ขดงกั ส รุ่ น ปั จ จั ส ที่ ส่ ง ผลต่ ด
พัฒนาการ ปัญหาเฉพาะกัส บทบาทขดงครูกับการแนะแนก
เด็ ก กั ส รุ่ น ในโรงเรี ส น การจั ด บริ ก ารแนะแนกเพื่ ด ป้ ด งกั น
แก้ ไขปั ญ หาและตดบสนดงคกามต้ ด งการขดงกั ส รุ่ น ด้ า น
การศึ ก ษา ดาชี พ สั ง คม ส่ กนตั ก แนกทางการพั ฒ นา
คกามสามารถและศักสาาพขดงกัสรุ่นโดสใช้กระบกนการแนะ
แนก
1083002 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
2(2-0-4)
Provision of Early Intervention Services
คกามหมาส คกามส าคั ญ ขดงการให้ บ ริ ก าร
ช่กสเหลืดระสะแรกเริ่ม ปัญหาและคกามต้ดงการเฉพาะขดง
เด็ก พิ เศษแต่ ล ะประเาท กระบกนการให้ บริการช่ก สเหลื ด
ระสะแรกเริ่ม หลักและกิธีการพัฒ นาเด็กพิเศษ การให้ การ
ปรึกษาและทางานร่กมกับพ่ดแม่และครดบครัก ดงคกรและ
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เหตุผล

ไม่มี

- ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณปัจจุบัน

ไม่มี

- ตั ด ร า ส กิ ช า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณปัจจุบัน

-107-

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554
หน่กสงานที่เกี่สกข้ดง
วิชาชีพครูปฏิบัติ
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสดนโดสการบู ร ณาการคกามรู้
ทั้งหมดในสาขากิชามาใช้ในการปฏิบัติการสดนในสถานศึกษา
การจัดทาแผนการจัดการเรีสนรู้ที่สึดผู้เรีสนเป็นสาคัญ การจัด
กระบกนการเรีสนรู้ การเลืดกใช้ การผลิตสื่ดและนกัตกรรมที่
สดดคล้ดงกับการจัดการเรีสนรู้ การใช้เทคนิคและสุทธกิธีใน
การจัดการเรีสนรู้ การกัดและประเมินผลการเรีสนรู้ การนา
ผลการประเมิ น มาพั ฒ นาการจั ด การเรี ส นรู้ แ ละพั ฒ นา
คุณาาพผู้เรีสน การบันทึกและราสงานผลการจัดการเรีสนรู้
การปฏิ บั ติ งานครู ด้ านต่ า งๆ ได้ แ ก่ งานครู ป ระจ าชั้ น งาน
ธุ ร การชั้ น เรี ส น งานบริ ก าร งานแนะแนก งานกิ จ กรรม
นักเรีสนและงานคกามสัมพันธกับชุมชน
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษาต่ ด เนื่ ด งจากการ
ปฏิบัติการสดนในสถานศึกษา 1 จัดการเรีสนรู้ในสาขากิชา
เฉพาะ -ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรีสนรู้ให้เหมาะสม
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เหตุผล

วิชาชีพครูปฏิบัติ
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิ บัติการสดนกิช าเดกในสถานศึกษา
การจัดทาแผนการจัดการเรีสนรู้ ให้ผู้เรีสนสร้างคกามรู้
ด้ ก สตนเดง การพั ฒ นาสื่ ด การเรี ส นรู้ การกั ด และ
ประเมิ น ผลและผลน าไปใช้ ในการพั ฒ นาผู้ เรีส น การ
ดดกแบบทดสดบ ข้ ด สดบหรื ด เครื่ ด งมื ด กั ด ผล การ
ตรกจข้ด สดบ การตัด สิ น ผลการเรีส นการแลกเปลี่ ส น
เรี ส นรู้ หรืด แบ่ งปั น คกามรู้ ในการสั ม มนาระหก่ างฝึ ก
และหลั งฝึกประสบการณ กิชาชีพ การปฏิบัติงานดื่น ที่
ได้รับมดบหมาส

- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิ ช าชี พ ครู ต ามข้ ด บั ง คั บ คุ รุ ส าาก่ า
ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556 ก่า
ด้ ก ส ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ด น ใ น
สถานศึกษาในสาขากิชาเฉพาะ

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
การปฏิ บัติการสดนกิช าเดกในสถานศึกษา
การจัดทาแผนการจัดการเรีสนรู้ การกัดและประเมินผล
และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรีสน การพัฒนาสื่ดการ

- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
ส ด ด ค ล้ ด งแ ล ะค รด บ ค ลุ ม ต าม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสาา เรื่ดง
ส า ร ะ ค ก า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณกิชาชีพขดงผู้ประกดบ
กิ ช าชี พ ครู ต ามข้ ด บั ง คั บ คุ รุ ส าาก่ า
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กับศักสาาพขดงผู้เรีสน นาปัญหาการเรีสนรู้ขดงนักเรีสนมา
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เหตุผล
เรีสนรู้ การกิจัสเพื่ดพัฒ นาผู้เรีสน และการแลกเปลี่สน ด้กส มาตรฐานกิชาชีพพ.ศ. 2556 ก่า
เรี ส นรู้ หรืด แบ่ งปั น คกามรู้ ในการสั ม มนาระหก่ างฝึ ก ด้ ก ส ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ด น ใ น
และหลังฝึกประสบการณกิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง สถานศึกษาในสาขากิชาเฉพาะ
และศึก ษากิจัส เพื่ ดพั ฒ นาผู้ เรีสน การปฏิ บัติ งานดื่ น ที่
ได้รับมดบหมาส

1.2 กลุ่มวิชาเอก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1181101 คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Mathematics for Computer Teacher
ศึกษากงจรดิ จิ ตดลดิเล็ กทรดนิกส ระบบตัก เลข
เลขฐานต่างๆ การบกก ลบ คูณ หาร การเปลี่สนแปลงฐาน
เลข รหัสต่าง ๆ ลดจิกเกทชนิดต่างๆ หลักการพีชคณิตบูลีน
และการดดกแบบกงจร เพื่ดการประสุกตใช้งานทางการศึกษา
และการเรีสน การสดน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1181101 คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics for Computer
Teacher
ระบบตักเลข เลขฐานต่างๆ การแปลงเลข
ฐาน การบกก ลบ คูณ หารเลขฐาน รหั ส ต่างๆ ลดจิก
เกต ตรรกศาสตร เึตและคกามสัมพันธ พีชคณิตบูลีน
ตารางคกามจริง การดดกแบบกงจร เพื่ดประสุกตใช้งาน
ทางการเรีสนการสดนด้านคดมพิกเตดร
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรั บ ปรุ ง จ านกนหน่ ก สกิ ต และ
คาดธิบาสราสกิชาให้เหมาะสมกับ
การเรีสนการสดน และสดดคล้ ดง
กับสาาพเทคโนโลสีปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1181102 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Operating Systems
คกามหมาสและกิกัฒนาการขดงระบบ ปฏิบัติการ
บทบาท หน้ าที่ ขดงระบบปฏิ บั ติก าร โครงสร้างขดงระบบ
คดมพิ ก เตดร กระบกนการและการประสานงานขดง
กระบกนการการจ่าสงาน การจัดสรรหน่กสประมกลผลกลาง
การบริหารและการจัดการหน่กสคกามจา การจัดคิกงานและ
การจัดสรรทรัพสากรการจัดการข้ดมูลและกาแสดงผลระบบ
แฟ้ม การคกบคุม การคืนสู่สาาพเดิม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1181102 การศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Education Computer Operating
Systems
ค ก า ม ห ม า ส แ ล ะ กิ กั ฒ น า ก า ร ข ด ง
ระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ขดงระบบปฏิบัติการ
โครงสร้างขดงระบบคดมพิกเตดร กระบกนการและการ
ประสานงานขดงกระบกนการการจ่าสงาน การจัดสรร
หน่ ก สประมกลผลกลาง การบริ ห ารและการจั ด การ
หน่ ก สคกามจ า การคกบคุ ม การคื น สู่ ส าาพเดิ ม การ
จัดการดินพุ ตเดาตพุตและ คกามปลดดาัส ขดงระบบ
คดมพิกเตดร
1181104 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Software Applications for
Education
ปฎิ บั ติ เกี่ สกกั บ ประเาทขดงึดฟต แกร
สานักงานดัตโนมัติและึดฟตแกรประสุกต และการ
ใช้ ง านโปรแกรมคดมพิ ก เตดร ประเาทต่ า ง ๆ เช่ น
-110-

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพื่ ด ให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุณ กุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

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

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

1182401 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
การศึกษา 3(2-2-5)
Computer Graphics and Animation for
Education
ศึ ก ษาและพั ฒ น าคดมพิ กเตดร กราฟิ กและ
าาพเคลื่ ด นไหก และเทคโนโลสี ที่ เกี่ ส กข้ ด ง Computer
Graphics Vector Graphics แ ล ะ Bitmap Graphics กี ดี
ทั ศ น เสี ส ง ตั ก ดั ก ษรและฟดนต การกางรูป แบบข้ด คกาม
พื้ น ฐ าน ก ารด ด ก แ บ บ XML กั บ Multimedia ระ บ บ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
โปรแกรมประมกลคา โปรแกรมกราฟิ กและน าเสนด
โปรแกรมตารางทางาน และโปรแกรมจัดการฐานข้ดมูล
1181201 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 3(2-2-5)
Teaching of basic Programming
Language
คกามรู้เบื้ดงต้นเกี่สกกับาาษาคดมพิกเตดร
การกาหนดและกิเคราะห ปัญ หา ดัล กดริทึม ึูโดโค้ ด
การเขีสนผังงานและเทคนิคการแก้ไขปัญหา ชนิดขดง
ข้ ด มู ล ค่ า คงที่ ตั ก แปร นิ พ จน การรั บ ข้ ด มู ล และ
แสดงผลข้ดมูล เพื่ดพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาใน
การเรีสน การสดน
1181202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ
การศึกษา 3(2-2-5)
Computer Graphic Design for
Education
หลั ก การและทฤษฏี ก ารดดกแบบกราฟิ ก
การสื่ดสาร การสื่ดคกามหมาส การรับรู้ และการเรีสนรู้
สื่ดการเรีสนการสดนหลักการและกระบกนการดดกแบบ
กราฟิ กส าหรับ การสื่ ดการสดนเพื่ ดให้ เกิดคกามเข้าใจ
คกามจ า และเกิ ด ทั ก ษะ ฝึ ก ทั ก ษะการดดกแบบงาน
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สาระที่ปรับปรุง

- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

- ปรับ ปรุงรหั ส กิชา เพื่ดจัดลาดับ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุงชื่ดกิช า และคาดธิบาส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เครืดข่าส Multimedia และประสุกตใช้ในการเรีสนการสดน กราฟิก เช่น การประดิษฐตักดักษร การ ดดกแบบงาน
กราฟิกเพื่ดนามาใช้ในการเรีสนการสดน
1181501 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Software Package for Education
พัฒ นาการ แนกคิด โครงสร้างการใช้โปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ขดงไมโครคดมพิ ก เตดร และการประสุ ก ต ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ในกงการศึกษา ฝึ กปฏิบัติการดดกแบบ
และผลิ ตผลงานจากโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่ดใช้ในการเรีสน
การสดนและการบริ ก ารจั ด การ เช่ น ตั ด เกรด จั ด ท า
ฐานข้ดมูล ครู เป็นต้น
1182601 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 1182101 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ช่วยสอน 3(2-2-5)
3(2-2-5)
Design and Development of Computer
Electronic Media Production for
- Assisted Instruction
Education
ทฤษฎี ก ารเรี ส นรู้ เ พื่ ด การดดกแบบบทเรี ส น
หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เกี่ ส กข้ ด งกั บ การ
คดมพิ ก เตดร รู ป แบบต่ า ง ๆ ขั้ น ตดนการดดกแบบทเรี ส น กางแผน การดดกแบบ การกิเคราะห เนื้ ด หาและการ
กิเคราะห เนื้ ดหาและการดดกแบบกรดบการสดน ทดลดง ดดกแบบกรดบการสดน ในการผลิตสื่ดดิเล็ กทรดนิกส
สร้ า งและใช้ บ ทเรี ส น พั ฒ นาบทเรี ส นคดมพิ ก เตดร ให้ มี และบทเรี สนคดมพิ ก เตดร รกมทั้ งการทดลดงใช้ แ ละ
ศักสาาพสิ่งขึ้น ด้กสโปรแกรมาาพ เสีสง และาาพเคลื่ดนไหก ประเมินประสิทธิาาพขดงสื่ดการสดน
ต่าง ๆ รกมทั้งประสิทธิาาพขดงบทเรีสน
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สาระที่ปรับปรุง

- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น

- ปรับ ปรุงรหั ส กิช า เพื่ ดจัด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ดกิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับการเรีสน
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1182301 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ
3(2-2-5)
Educational Database Management
System
ศึกษาข้ดมูลทางการศึกษาในสถานศึกษา ทฤษฎี
พื้นฐานขดงฐานข้ดมูล การดดกแบบระบบฐานข้ดมูล การทา
นดร มั ล ไลเึชั น การใช้ า าษาเดสคิ ก แดล การประสุ ก ต ใช้
โปรแกรมฐานข้ดมูลจัดทาระบบฐานข้ดมูลทางการศึกษาขดง
สถานศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทาง 3(2-2-5)
Database Management System in
Education
คกามรู้ เบื้ ด งต้ น เกี่ ส กกั บ ข้ ด มู ล และการ
จัดการข้ดมูล สถาปัตสกรรมฐานข้ดมูล และรูปแบบขดง
ฐานข้ดมูล ระบบฐานข้ดมูลเชิงสัมพันธ แบบจาลดงดี ดาร และการแปลงแบบจ าลดงดี -ดาร เป็ น โครงสร้ า ง
ตารางฐานข้ ด มู ล การการท าให้ ด สู่ ในรู ป บรรทั ด ฐาน
พีชคณิตเชิงสัมพันธ าาษาSQL เพื่ดประสุกตใช้ในงาน
ด้านการศึกษา

1184206 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง 3(2-2-5)
Teaching of Advanced Programming
Language
ศึกษาลักษณะขดงาาษาคดมพิกเตดรระดับสูง การ
ดดกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมพื้ น ฐานการเขีสนโปรแกรม
าาษาคดมพิกเตดรระดับสูง และกิธีการสดน

1182103 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง 3(2-2-5)
Teaching of Advanced
Programming Language
โครงสร้างขดงโปรแกรม ชนิดขดงตักแปร ตัก
กระท าการและนิ พ จน ไลบรารี ฟั ง ก ชั่ น การรั บ และ
แสดงผลข้ ด มู ล ค าสั่ ง คกบคุ ม แบบทางเลื ด ก ค าสั่ ง
คกบคุมแบบทาึ้า ดารเรส ฟังกชัน พดสเตดร และ
การประสุกตการเขีสนโปรแกรมเพื่ดใช้ในการเรีสน การ
สดน
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับ ปรุงรหั ส กิช า เพื่ ดจัด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

- ปรับ ปรุงรหั ส กิช า เพื่ ดจัด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1183105 การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์สาหรับครู
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Troubleshooting and Maintaining
Microcomputer for Computer Teacher
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ปั ญ หา ึ่ ด มบ ารุ ง
ติ ด ตั้ ง ดุ ป กรณ ส าหรั บ ไมโครคดมพิ ก เตดร หลั ก การึ่ ด ม
เบื้ ดงต้น ทั้งด้านฮารดแกรและึดฟทแกร ตลดดจนสามารถ
ปรั บ แต่ งสาาพแกดล้ ด มระบบ เพื่ ด เพิ่ ม ประสิ ท ธิา าพขดง
ระบบคดมพิกเตดรที่ใช้ในการเรี สน การสดน และใช้งานขดง
สถานศึกษา

1182204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
Data Structure and Algorithms
ศึ ก ษาเกี่ ส กกั บ ทฤษฎี โครงสร้ างพื้ น ฐานข้ ด มู ล
แบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ข้ดมูลประเาท
แถกลาดับสตริง สแตก คิก ลิงคลิสตเชื่ดมโสง ทรี และฟังกชัน
เรีสกตักเดง การนาโครงสร้างข้ดมูลไปประสุกตใช้ในงานต่างๆ
เทคนิ คการเรีส งล าดับ ค้น หาข้ดมูล การดดกแบบและการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1182501 การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สาหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Troubleshooting and Maintenance
of Computer Equipment for Computer
Teacher
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ปั ญ หา ึ่ ด มบ ารุง ติ ด ตั้ ง
ดุ ป กรณ คดมพิ ก เตดร หลั ก การึ่ ด มเบื้ ด งต้ น ทั้ ง ด้ า น
ฮารดแกรและึดฟทแกร ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ
โปรแกรมต่ า งๆที่ จ าเป็ น รกมไปถึ ง เทคนิ ค ต่ า งๆที่ ใช้
ส าหรับ ดูแลบ ารุงรักษาคดมพิ ก เตดร ให้ ดสู่ในสาาพดี
และมีคกามปลดดาัสในการทางาน ตลดดจนสามารถ
ปรับ แต่งสาาพแกดล้ ดมระบบ เพื่ด เพิ่ มประสิ ท ธิา าพ
ขดงระบบคดมพิกเตดรที่ใช้ในการเรีสน การสดน และใช้
งานขดงสถานศึกษา
1182502 การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-2-5)
Data Structure and Algorithms in
Education
คกามรู้ เ บื้ ด งต้ น เกี่ ส กกั บ โครงสร้ า งพื้ น
ฐานข้ดมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น ดารเรส ลิงคลิส
สแตก คิ ก และแบบไม่ เชิ งเส้ น ทรี กราฟ การน า
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับปรุงจานกนหน่กสกิต ชื่ดกิชา
และคาดธิบาสราสกิชาให้เหมาะสม
กั บ ก า ร เรี ส น ก า ร ส ด น แ ล ะ
สดดคล้ ด งกั บ สาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กิเคราะหดัลกดริทึม และการกัดประสิทธิาาพในการทางาน โครงสร้ า งข้ ด มู ล ไปประสุ ก ต ใช้ ใ นงานต่ า งๆ การ
กับโครงสร้างข้ดมูลชนิดต่างๆ
เรี ส งล าดั บ และค้ น หาข้ ด มู ล การดดกแบบและการ
กิเคราะห ดั ล กดริทึ ม และการกัด ประสิ ท ธิ า าพในการ
ทางาน
1181103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
1182503 การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
3(2-2-5)
เทคโนโลยี 3(2-2-5)
Computer Technology and Architecture
Computer Architecture and
ห ลั กก ารท างาน ขด งฮาร ด แกร ึดฟ ต แกร Technology in Education
โครงสร้างและดงคประกดบในการทางานขดงคดมพิก เตดร
หลั ก การท างานขดงฮารดแกร ึดฟท แกร
หน้ า ที่ ก งจร ตรรกะ ระบบบั ส สั ญ ญาณสั่ ง การและกงจร โครงสร้ า งและดงค ป ระกดบ ใน การท างาน ขด ง
คกบคุ ม หลั ก การท างานขดงไมโครโพรเึสเึดร และ ค ด ม พิ ก เต ด ร ห น้ า ที่ ก งจ ร ต ร ร ก ะ ร ะ บ บ บั ส
เทคโนโลสีคดมพิกเตดรสมัสใหม่
หน่กสคกามจา สัญญาณสั่งการและกงจรคกบคุม ไปป์
ไลน หลั ก การท างานขดงไมโครคดนโทรลเลดร และ
เทคโนโลสีคดมพิกเตดรสมัสใหม่
1182304 ระบบการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
1183101 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
3(2-2-5)
Data Communication System and
Computer Network for Education
Computer Network for Education
หลั กการสื่ ดสารข้ดมูล และมาตรฐานระบบ
หลักการสื่ดสารข้ดมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่ด เปิ ด สื่ ด ในการส่ ง ข้ ด มู ล เทคนิ ค การส่ ง ข้ ด มู ล การ
ในการส่ งข้ดมูล เทคนิ คการส่ งข้ดมูล การคกบคุม ในระดั บ คกบคุมในระดับเชื่ดมโสงข้ดมูลเทคโนโลสีขดงเครืดข่าส
เชื่ ด มโสงข้ ด มู ล เทคโนโลสี ข ดงเครื ด ข่ า สคดมพิ ก เตดร คดมพิกเตดร ระสะใกล้และระสะไกล หลักการเบื้ดงต้น
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- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ระสะใกล้ แ ละระสะไกล หลั ก การเบื้ ด งต้ น การเชื่ ด มต่ ด
เครื ด ข่ า ส ดุ ป กรณ ในระบบเครื ด ข่ า ส การแนะน าการ
ให้ บ ริ ก ารขดงระบบเครื ด ข่ า สต่ า ง ๆ โปรโตคดลการ
ประสุ ก ต ใช้ เครื ด ข่ าสคดมพิ ก เตดรเพื่ ด จั ด การศึ ก ษา และ
เทคโนโลสีการสื่ดสารและระบบเครืดข่าสในดนาคต
1182615 ภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
English for Computer Teacher
คกามรู้ พื้ น ฐานทางา าษาดั ง กฤษส าหรั บ ผู้
ประกดบกิชาชีพทางคดมพิกเตดร และครูผู้สดนคดมพิกเตดร
ในเรื่ ด งต่ า งๆ ดั ง นี้ การใช้ ค ดมพิ ก เตดร ในชี กิ ต ประจ ากั น
คกามรู้ เบื้ ด งต้ น เกี่ ส กกั บ คดมพิ ก เตดร เครื ด ข่ า สและการ
สื่ดสารข้ดมูล ดินเทดรเน็ต โปรแกรมประสุกตมัลติมีเดีส การ
เขีสนโปรแกรม แนกโน้มการใช้คดมพิกเตดรในดนาคตและ
การประกดบกิชาชีพทางคดมพิกเตดร
1182201 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Multimedia Technology for Education
คกามรู้ เ บื้ ดงต้ น เกี่ ส กกั บ ระบ บ มั ลติ มี เ ดี ส
คกามหมาส หลักการและทฤษฎีการสื่ดสารและเทคโนโลสีที่
เกี่สกข้ดงกับมัลติมีเดีส การประสุกตโปรแกรมคดมพิกเตดร
เพื่ดประมกลาาพและเสีสง และการนาเสนดสื่ดประสามทั้ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
การเชื่ดมต่ดเครืดข่าส ดุปกรณในระบบเครืดข่าส การ
แนะน าการให้ บ ริก ารขดงระบบเครืด ข่ าสต่ า ง ๆ การ
รักษาคกามปลดดาัสในระบบเครืดข่าส โปรโตคดลการ
ประสุกตใช้เครืดข่าสคดมพิกเตดรเพื่ดจัดการศึกษา และ
เทคโนโลสีการสื่ดสารและระบบเครืดข่าสในดนาคต
1183102 ภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
English for Computer Teacher
คกามรู้พื้ นฐานทางาาษาดังกฤษส าหรับ ผู้
ประกดบกิ ช าชี พ ทางคดมพิ ก เตดร และครู ผู้ ส ดน
คดมพิกเตดรในเรื่ดงต่างๆ ดังนี้ การใช้คดมพิกเตดรใน
ชี กิต ประจ ากั น คกามรู้เบื้ ด งต้ น เกี่ ส กกั บ คดมพิ ก เตดร
เครืดข่าสและการสื่ดสารข้ดมูลดินเทดรเน็ต โปรแกรม
ประสุกต มัลติมีเดีส การเขีสนโปรแกรม แนกโน้มการใช้
คดมพิกเตดรในดนาคต
1183103 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia Production for
Education
การถ่าส าาพในระบบดิจิตดล การจัดแสง
มุมกล้ดง ขนาดขดงาาพและสัดส่กนขดงาาพ ในสตูดิโด
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- ปรั บ ปรุ ง จ านกนหน่ ก สกิ ต ให้
สดดคล้ดงกับการจัดการเรีสนการ
สดน
- ปรั บ ปรุ ง รหั ส กิ ช าเพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
บนระบบเครื ดข่าสและระบบคดมพิ ก เตดรดิส ระ หรืดการ
แลกเปลี่สนข่ากสารและการน าเสนดข้ดมูล ฐานข้ดมูลขดง
มัลติมีเดีส การใช้มัลติมีเดีสเพื่ดรดงรับการเรีสนการสดนและ
การกิจัส
1182202 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Teaching of Object-Oriented
Programming Language
ศึกษาลั ก ษณะขดงาาษาเชิงกัต ถุ การดดกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานการเขีสนโปรแกรมาาษาเชิงกัตถุ
และกิธีการสดน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
รกมไปถึงการนาเสนดผ่านเครืดข่าสสารสนเทศ เทศนิค
การพิมพในระบบดิจิตดลรกมไปถึงการสื่ดคกามหมาส
ขดงาาพให้ เหมาะสมกั บ งานประเาทต่ า งๆ ดี ก ทั้ ง
สามารถนาเสนดใน การสื่ดสารได้เหมาะสม
1183301 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Teaching of Object-Oriented
Programming Language
การดดกแบบเชิงกัตถุ คลาสและึับคลาส
คุ ณ สมบั ติ แ ละพฤติ ก รรม การรั บ ทดด ล าดั บ ชั้ น ขดง
คลาส การห่ ด หุ้ ม และการึ่ ด นข้ ด มู ล การพ้ ด งรูป โด
เกดรโหลดดิ้ง ส่ กนต่ดประสาน การด้างดิงาาสในขดง
กัตถุและตารางกิธี การแบ่งพฤติกรรมและการนาไปใช้
การพัฒนาโปรแกรมเพื่ดประสุกตใช้ทางการศึกษา
1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Information System Analysis and
Information System Analysis and
Design for Education
Design for Education
กระบกนการพั ฒ นาระบบงานสารสนเทศทาง
กระบกนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
การศึ ก ษา ศึ ก ษาคกามเป็ น ไปได้ ข ดงโครงการ ศึ ก ษาถึ ง ศึกษาคกามเป็นไปได้ขดงโครงการ ศึกษากระบกนการ
กระบกนการและเครื่ดงมืดที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรกบรกม และเครื่ดงมืดที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรกบรกมข้ดมูล
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- ส้าสไปเป็นราสกิชาเดกบังคับ
- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ข้ดมูล การกิเคราะหระบบงาน การดดกแบบ ระบบงาน การ
พั ฒ นาระบบงาน การทดสดบและแก้ ไข การติ ด ตั้ ง และ
สนับสนุนระบบงาน การประเมินระบบงาน
1184617 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
ประถมศึกษา 3(2-2-5)
Teaching Behavior Computer
Education in Primary Education Level
ศึกษาหลักสูตรคดมพิกเตดรระดับประถมศึกษา
แนกคิดทางจิตกิทสาที่เกี่สกกับการเรีสนรู้ กิธีการสดน สื่ดการ
สดน การกัดผลและประเมิน ผล การเตรีสมการสดนและฝึ ก
ปฏิบัติการสดนในสถานที่จาลดง
1183610 การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Programming on Web for
Education
หลั ก การเบื้ ด งต้ น เกี่ ส กกั บ ดงค ประกดบและ
ลักษณะคาสั่งการเขีสนโปรแกรมาาษาคดมพิกเตดรสาหรับ
ดินเทดรเน็ต เช่น HTML, JAVA, PHP, ASP เพื่ดสร้าง Web
board, chat, counter และดงคประกดบดื่น ๆ ขดงเก็บเพ็จ
เพื่ดใช้ในการเรีสน การสดน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
การกิเคราะห ระบบงาน การดดกแบบระบบงาน การ
พัฒนาระบบงานและการประเมินผล กรณีศึกษา

สาระที่ปรับปรุง

1183303 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
ประถมศึกษา 3(2-2-5)
Teaching Behavior Computer
Education in Primary Education Level
หลั กสู ตรคดมพิก เตดรระดับ ประถมศึกษา
แนกคิดทางจิตกิทสาที่เกี่สกกับการเรีสนรู้ กิธีการสดน
ทักษะและเทคนิคการสดน การกัดผลและประเมินผล
การเตรีสมการสดนและฝึ ก ปฏิ บั ติก ารสดนในสถานที่
จาลดง
1184101 การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอน
ผ่านเว็บ 3(2-2-5)
Design and Programing on webbased Teaching
หลักการเบื้ดงต้นเกี่สกกับดงคประกดบและ
ลั ก ษณะค าสั่ งการเขี ส นโปรแกรมาาษาคดมพิ ก เตดร
สาหรับการทาเก็บไึต และการเขีสนโปรแกรมที่ติดต่ด
กับฐานข้ดมูล ในการสร้างเก็บเพจเพื่ดใช้ในการเรีสนการ
สดน

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน
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- ส้าสไปเป็นราสกิชาเดกบังคับ
- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
มัธยมศึกษา 3(2-2-5)
Teaching Behavior Computer
Education in Secondary Education Level
ศึกษาหลักสูตรคดมพิกเตดรระดับมัธสมศึกษา
แนกคิดทางจิตกิทสาที่เกี่สกกับการเรีสนรู้ กิธีการสดน สื่ดการ
สดน การกัดผลและประเมินผล การเตรีสมการสดนและฝึก
ปฏิบัติการสดนในสถานที่จาลดง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1184102 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับ
มัธยมศึกษา 3(2-2-5)
Teaching Behavior Computer
Education in Secondary Education Level
หลั ก สู ต รคดมพิ ก เตดร ระดั บ มั ธ สมศึ ก ษา
แนกคิดทางจิตกิทสาที่เกี่สกกับการเรีสนรู้ กิธี การสดน
ทักษะและเทคนิคการสดน การกัดผลและประเมินผล
การเตรีสมการสดนและฝึ ก ปฏิ บั ติก ารสดนในสถานที่
จาลดง
1184201 สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและ
จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Information Technology Online
Social Network Law and Ethics for Computer
Teacher
คกามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ส กกั บ สั ง คมเครื ด ข่ า ส
ดดนไลน พื้ น ฐานเกี่ ส กกั บ บทบาทขดงการใช้ สั ง คม
ดดนไลนกับ ชีกิตและธุรกิจในสุคปัจจุบั น การน าไปใช้
ผลดี แ ละผลเสี ส ที เกิ ด ขึ้ น จากโลกในสั ง คมดดนไลน
กฎหมาสที่ เกี่ ส กข้ ด ง การมี คุ ณ ธรรม จริ ส ธรรมและ
จรรสาบรรณในการประกดบกิ ช าชี พ ที่ เกี่ ส กข้ ด งกั บ
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

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

1184621 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Teaching Computer Project
การน าคกามรู้ ที่ ได้ศึ ก ษามาสร้างโครงงานด้ าน
การเรีสนการสดนคดมพิกเตดรโดสมุ่งเน้น การจัดทา ดาทิ
โครงงานการฝึกดบรมคดมพิกเตดร หรืดโครงงานการจัดตั้ง
สถาบันทางเรีสนการสดน จัดฝึกดบรมจริงหรืดจัดเก็บข้ดมูล
จริง

1182206 หลักการโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5)
Principles of C Programming
หลั ก การเบื้ ด งต้ น ขดงาาษาึี ค าสั่ ง รั บ ข้ ด มู ล
คาสั่งคานกณ คาสั่ งแสดงผล คาสั่ งคกบคุม โปรแกรมส่ดส
และฟั ง ก ชั น ตั ก แปรแบบต่ า ง ๆ การสร้ า งและการใช้
แฟ้มข้ดมูลแบบต่าง ๆ ตักดส่างและการฝึกเขีสนโปรแกรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เทคโนโลสีคดมพิกเตดร ดินเทดรเน็ต และสังคมดดนไลน
การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครืดข่าสดดนไลน
1184202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Computer Education Project
การน าคกามรู้ที่ ได้ ศึ กษามาสร้างโครงงาน
ด้ า นการเรี ส นการสดนคดมพิ ก เตดร โดสมุ่ ง เน้ น การ
จัดท าและศึ กษาประเด็น เรื่ดงที่น่ าสนใจ โดสเสนดใน
รู ป แบบโครงร่ า งการกิ จั ส หรื ด โครงงาน ด าเนิ น การ
ดดกแบบตามที่ได้เสนดโครงการไก้ ตลดดจนการค้นคก้า
ดส่ า งเป็ น ระบบ และการน าเสนดผลการกิ จั ส หรื ด
โครงงาน
1183106 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5)
Teaching of C Programming
Language
หลักการเบื้ดงต้นขดงาาษาึี คาสั่งรับข้ดมูล
คาสั่งคานกณ คาสั่ งแสดงผล คาสั่ งคกบคุม โปรแกรม
ส่ดสและฟังกชัน ตักแปรแบบต่าง ๆ การสร้างและการ
ใช้ แ ฟ้ ม ข้ ด มู ล แบบต่ า ง ๆ ตั ก ดส่ า งและการฝึ ก เขี ส น
โปรแกรม
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สาระที่ปรับปรุง

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับปรุงชื่ดกิชา ให้เหมาะสมกับ
การเรีสนการสดน และสดดคล้ ดง
กับสาาพเทคโนโลสีปัจจุบัน

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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1183107 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Security in Computer Systems and
Networks for Education
การบุกรุกและการรักษาคกามปลดดาัสใน
ระบบเครืดข่าสคดมพิกเตดร การรักษาคกามปลดดาัส
เบื้ ด งต้ น การเข้ ารหั ส ลั บ เบื้ ด งต้ น กุ ญ แจส่ ก นตั ก และ
กุญ แจสาธารณะ ลาสเึ็น ดิ จิทั ล การพิ สู จ น สิ ท ธิ์แ ละ
การสืนสันตักบุ คคล ใบรับรดงสิ ทธิ์ การบริห ารกุญ แจ
คกามมั่ น คงขดงระบบเมล คกามมั่ น คงไดพี คกาม
มั่นคงเก็ปไึต การบุกรุกในระบบเครืดข่าส รูปแบบขดง
การบุก รุก ตรกจจับ การบุ กรุกและระบบป้ด งกัน ไฟล
กดลล ึดฟตแกรรักษาคกามปลดดาัส
1183108 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนการสอน 3(2-2-5)
Web Design and Development for
Learning
คกามรู้ เ บื้ ดงต้ น เกี่ ส กกั บ ดิ น เท ดร เน็ ต
เกิลดไกดเก็บ และโปรโตคดลทีึีพี/ไดพี การดดกแบบ
และพัฒ นาเก็บไึต ทฤษฎีที่เกี่สกข้ดงกับการดดกแบบ
หน้าจด เช่น การใช้ตักดักษร (Type Graphy) หลักการ
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สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

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

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
จั ด า าพ ห ลั ก ก าร ใช้ สี สั ด ส่ ก น น้ าห นั ก แ ล ะ
ดงคประกดบขดงาาพ การโดนถ่าสข้ดมูลบนเครืดข่าส
การเขีสนเนื้ดหาบนเก็บ การดดกแบบเก็บไึต ขั้นตดน
การสร้ า งเก็ บ ไึต เครื่ ด งมื ด ที่ ต้ ด งใช้ โดเมนเนม
(domain name) การประชาสัมพันธเก็บไึต การเลืดก
ISP การฝากเก็บไึต และประสุกตการพัฒ นาเก็บ เพื่ด
จัดการเรีสนการสดน

สาระที่ปรับปรุง

1183307 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสาหรับครู
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Basic Electronic for Computer
Teacher
กงจรไฟฟ้ า กระแสตรง และกระแสสลั บ
ดุ ป กรณ และกงจรดิ เล็ ก ทรดนิ ก ส พื้ น ฐานต่ า งๆ เช่ น
ไดโดด ทรานึิส เตดร ดดปแดมป์ การกิเคราะห กงจร
ทรานึิสเตดร เฟต กงจรขสาสแบบป้ดนกลับ กงจรรกม
เบื้ดงต้น นิสามการกัดและระบบการกัด หน่กสการกัด
และมาตรฐานการกัด คกามคาดเคลื่ ด น ดุป กรณ และ
เครื่ดงมืดกัดทางไฟฟ้า เึนเึดร

- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1182305 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Information and Educational
Communication Technology
การประสุกตเทคโนโลสีสารสนเทศทางการศึกษา
กลสุท ธ และระบบการท างานทางการศึกษา ดงคประกดบ
ขดงเทคโนโลสีสารสนเทศ การสื่ดสารข้ดมูลและคดมพิกเตดร
การใช้งานเทคโนโลสีสารสนเทศ ได้แก่ ดุปกรณคดมพิกเตดร
การประมกลผลข้ดมูลฐานข้ดมูล การจัดการและการใช้งาน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1183308 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Mobile Software Development for
Education
แพลตฟดร มขดงึดฟต แกร บนดุ ป กรณ
เคลื่ดนที่ กระบกนการพัฒนาึดฟตแกรสาหรับดุปกรณ
เคลื่ ด นที่ การดดกแบบส่ ก นติด ต่ ดกั บ ผู้ ใช้ บ นดุ ป กรณ
เคลื่ ด นที่ การดดกแบบและพั ฒ นาึดฟต แกร ส าหรั บ
ดุป กรณ เคลื่ ด นที่ ช่ ดงทางการจั ด จาหน่ าสึดฟต แกร
ส าหรั บ ดุ ป กรณ เคลื่ ด นที่ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
ึดฟต แกร ประสุ ก ต ทางการศึ ก ษาส าหรั บ ดุ ป กรณ
เคลื่ดนที่
1183309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา 3(2-2-5)
Information and Educational
Communication Technology
การประสุ ก ต เทคโนโลสี ส ารสนเทศทาง
การศึกษา กลสุทธและระบบการทางานทางการศึกษา
ดงค ประกดบขดงเทคโนโลสี ส ารสนเทศ การสื่ ด สาร
ข้ดมูลและคดมพิกเตดร การใช้งานเทคโนโลสีสารสนเทศ
ศึกษาตั กดส่างเทคโนโลสีส ารสนเทศทางการศึกษาใน
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สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ข้ดมูลดินเทดรเน็ต การสื่ดสารข้ดมูลบนระบบเครืดข่าส การ แบบต่ า งๆ รกมถึ ง การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลสี
ใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูป ตลดดจนศึกษา สารสนเทศเพื่ดประสุกตใช้งานทางการศึกษา
กฎหมาส ระเบีสบ มารสาททางสังคมที่เกี่สกข้ดงกับการใช้
เทคโนโลสี
1184103 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Robotic Development for
Education
า า พ ร ก ม ข ด งร ะ บ บ ส ม ด งก ล ฝั งตั ก
โครงสร้า งการท างานขดงไมโครคดนโทรลเลดร ชนิ ด
ต่ า งๆ การดดกแบบระบบสมดงกลฝั ง ตั ก โดสใช้
ไมโครคดนโทรลเลดร การโปรแกรมด้กสาาษาระดับสูง
หลักการและกิธีการดดกแบบึดฟแกรบนระบบสมดงกล
ฝังตัก ตักดส่างการประสุกตใช้ไมโครคดนโทรลเลดร ทั้ง
ด้านฮารดแกรและึดฟทแกร
1184104 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Computer
ทฤษฎี ก ารกิ จั ส รู ป แบบการกิ จั ส การ
ดดกแบบการกิจัส กระบกนการกิจัส สถิติเพื่ดการกิจัส
การกิจัสในชั้นเรีสน การฝึกปฏิบัติการกิจัส การนาเสนด
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สาระที่ปรับปรุง

- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

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

1184205 การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Java programming for Education
โครงสร้างและไกสากรณ ขดงการเขีสนโปรแกรม
าาษจากา คาสั่งาาษาจา ชนิดข้ดมูลพื้นฐานและตักแปร การ
กาหนดประโสคการประมกลผล คาสั่งคกบคุมพื้นฐาน การ
ก าหนดคลาสและการสร้ า งกั ต ถุ การใช้ GUI (Graphical
User Interface) การโปรแกรมแบบมั ล ติเทรด การจัด การ
เกี่ ส กกั บ แฟ้ ม ข้ ด มู ล ศึ ก ษาตั ก ดส่ างและฝึ ก เขี ส นโปรแกรม
ประสุกตทางการศึกษา
1184609 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 3(2-2-5)
Web-Based Instruction
การศึ ก ษาระบบ พั ฒ นา และประสุ ก ต ใช้
เครืดข่าสสารสนเทศ ให้ เกิดประสิ ทธิา าพ ศึกษาระบบการ
จัดระบบการจัดการเรีสนการสดนผ่ านเครืดข่าสเทคโนโลสี
สารสนเทศ ดดกแบบ พัฒนาสื่ดสารสนเทศในระบบเครืดข่าส
ทางการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ผลงานกิจัส การค้ น คก้า ศึ กษางานกิจั ส ในการพั ฒ นา
กระบกนการจัดการเรีสนรู้ การใช้กระบกนการกิจัสใน
ก ารแ ก้ ปั ญ ห า ก ารเส น ด โค รงก ารเพื่ ด ท ากิ จั ส
คดมพิกเตดรเพื่ดพัฒนาการเรีสนรู้
1184207 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Teaching of Java Programming
Language
โครงสร้ า งและไกสากรณ ขดงการเขี ส น
โปรแกรมาาษาจากา คาสั่งาาษาจา ชนิดข้ดมูลพื้นฐาน
และตักแปร การกาหนดประโสคการประมกลผล คาสั่ง
คกบคุมพื้นฐาน ดาเรส การกาหนดคลาสและการสร้าง
กัตถุ การจัดการเกี่สกกับแฟ้มข้ดมูล ศึกษาตักดส่างและ
ฝึกเขีสนโปรแกรมเพื่ดประสุกตใช้ทางการศึกษา
1184208 การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 3(2-2-5)
Web-Based Instruction
การศึกษาระบบ พั ฒ นา และประสุกต ใช้
เครืดข่าสสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิาาพ ศึกษาระบบ
การจั ด ระบบการจั ด การเรี ส นการสดนผ่ านเครืด ข่ า ส
เทคโนโลสีสารสนเทศ ดดกแบบ พัฒนาสื่ดสารสนเทศใน
ระบบเครืดข่าสทางการศึกษา
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สาระที่ปรับปรุง

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกับ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

- ปรั บ ปรุ ง รหั ส กิ ช าเพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

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

1183502 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการ
ศึกษา 3(2-2-5)
Application Program for Statistics and
Education Research
การประสุกตใช้ทฤษฎีในการกิจัสเพื่ดการเรีสนรู้
การประสุ กต ใช้โปรแกรมเพื่ ดการกิจัสเกี่สกกับ ค่าเฉลี่ ส ค่ า
สัดส่กน ส่กนเบี่สงเบนมาตรฐาน การกัดคกามสัมพันธ การกัด
คกามเชื่ดมั่น และเชื่ดถืด ได้ขดงแบบสดบถาม การกิเคราะห
คกามแปรปรกนทางเดีสกและสดงทาง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1184209 การจัดการค่ายวิชาการสาหรับครู
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Academic Camp Management for
Computer Teacher
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะการจั ด ค่ า สกิ ช าการ
กิจกรรมนันทนาการ การดาเนินงานการจัดค่าสโดสนา
สาระคกามรู้ ด้ า นคดมพิ ก เตดร ไปบู ร ณาการในการ
ดดกแบบกิ จ กรรมการจั ด ค่ า สและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
จัดการค่าสกิชาการในสถานศึกษา
1184210 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Application Program for Statistics
and Education Research
การประสุกตใช้ทฤษฎี ในการกิจัสเพื่ ดการ
เรีสนรู้ การประสุก ตใช้โปรแกรมเพื่ ดการกิจัสเกี่สกกับ
ค่ าเฉลี่ ส ค่ าสั ด ส่ ก น ส่ ก นเบี่ ส งเบนมาตรฐาน การกั ด
คกามสั มพั น ธ การกัดคกามเชื่ดมั่น และเชื่ดถื ดได้ขดง
แบบสดบถาม การกิเคราะห คกามแปรปรกนทางเดีสก
และสดงทาง
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สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุงชื่ ดกิช าให้ เหมาะสมกั บ
การเรีสนการสดน และสดดคล้ ดง
กับสาาพเทคโนโลสีปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1184619 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5)
Seminar in Computer Education
ศึกษาและสารกจถึงประเด็นพิเศษขดงเทคโนโลสี
คดมพิกเตดรที่จะนามาใช้สนับ สนุ นการเรีสนการสดน หรืด
การจัดการทางการศึกษาให้ทันสมัส โดสมีการแสกงหาทฤษฎี
หลักการและเทคโนโลสีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่ดการเรีสนรู้
การสดน การฝึกดบรม หรืดการบริหาร โดสมุ่งค้นคก้าเพื่ดให้
ได้ปัญหาการกิจัส แบบแผนการกิจัส และเค้าโครงการกิจัส ที่
มีทิศทางเพื่ดการค้น หาคกามเป็นไปได้ที่จะเสนดเทคโนโลสี
ใหม่ที่จะช่กสเพิ่มพูนประสิทธิาาพกิจกรรมทางการศึกษาใน
ปัจจุบันและดนาคต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1184211 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5)
Seminar in Computer Education
ส ารกจถึ ง ประเด็ น พิ เศษขดงเทคโนโลสี
คดมพิกเตดรที่จะนามาใช้ส นับสนุนการเรีสนการสดน
หรื ด การจั ด การทางการศึ ก ษาให้ ทั น สมั ส โดสมี ก าร
แสกงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลสีที่จะปฏิบัติใช้ให้
เกิดผลดีต่ดการเรีสนรู้ การสดน การฝึกดบรม หรืดการ
บริห าร โดสมุ่ งค้ น คก้าเพื่ ด ให้ ได้ ปั ญ หาการกิจั ส แบบ
แผนการกิจัส และเค้าโครงการกิจัส ที่มีทิศทางเพื่ดการ
ค้นหาคกามเป็นไปได้ที่จะเสนดเทคโนโลสีใหม่ที่ จะช่กส
เพิ่มพูนประสิทธิาาพกิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบัน
และดนาคต
1184212 การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Cloud Computing for Education
แนกคิดพื้นฐานขดงการประมกลผลคลากด
คุณลักษณะสาคัญขดงการประมกลผลคลากด ประเาท
ขดงการประมกลผลคลากด เทคโนโลสี ต่ า งๆ ที่ ใ ช้
เกดร ชกลไลเึชั่ น การจั ด การคลากด รู ป แบบการ
ให้ บ ริก ารขดงคลากด คกามปลดดาั สในคลากด การใช้
เครื่ดงมืดและึดฟแกรที่เกี่สกกับคลากดที่สามารถนามา
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรั บ ปรุ ง ค าดธิ บ าสราสกิ ช าให้
เหมาะสมกั บ การเรี ส นการสดน
และสดดคล้ดงกับสาาพเทคโนโลสี
ปัจจุบัน

- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ต ร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

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

1183406 การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Visual Basic Programming for Education
พื้ น ฐานขดงการการเขีส นโปรแกรมกิช กลเบสิ ก
ส่กนประกดบคุณสมบัติการทางานกับโค้ดและฟดรม พื้นฐาน
ในการเขี ส นโปรแกรม การใช้ เครื่ ด งมื ด ในการดดกแบบ
หน้ าจดโปรแกรม การเขีส นโปรแกรมเมื่ด เกิด เหตุก ารณ ที่
สนใจ การเขี ส นโปรแกรมที่ ติ ด ต่ ด กั บ ฐานข้ ด มู ล ศึ ก ษา
ตักดส่างและฝึกเขีสนโปรแกรมประสุกตทางการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ประสุกตใช้ในการจัดการเรีสนการสดนได้
1184213 ศิลปดิจิตอล 3(2-2-5)
Introduction to Digital Electronics
ค ก าม ห ม าส ค ก าม ส าคั ญ ข ด งก ารใช้
คดมพิ ก เตดรมัล ติ มีเดีสเพื่ด การนาเสนด ศึก ษาการใช้
โปรแกรมคดมพิกเตดรเพื่ดการนาเสนด ฝึกปฏิบัติการ
ดดกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคดมพิ ก เตดรเพื่ ดการ
นาเสนดในการเรีสน การเสนดและการเผสแพร่
1184214 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล
3(2-2-5)
Teaching of Visual Programming
Language
พื้น ฐานขดงการการเขีสนโปรแกรมาาษา
กิช กล ส่ ก นประกดบคุณ สมบั ติการทางานกับโค้ดและ
ฟดรม พื้นฐานในการเขีสนโปรแกรม การใช้เครื่ดงมืดใน
การดดกแบบหน้าจดโปรแกรม การเขีสนโปรแกรมเมื่ด
เกิดเหตุการณ ที่สนใจ การเขีสนโปรแกรมที่ ติดต่ดกับ
ฐานข้ ด มู ล ศึ ก ษา ตั ก ดส่ า งและฝึ ก เขี ส นโปรแกรม
ประสุกตทางการศึกษา
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สาระที่ปรับปรุง

- เพิ่ ม ราสกิ ช าใหม่ ใ นหลั ก สู ตร
เพราะให้ ส ดดคล้ ด งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ กุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาครุ
ศาสตร และสาขาศึ ก ษาศาสตร
(หลักสูตรห้าปี)

- ปรับ ปรุง รหั ส กิช า เพื่ ด จั ด ล าดั บ
ตามคกามสากง่าส
- ปรับ ปรุง ชื่ ด กิช า และค าดธิบ าส
ราสกิช าให้ เหมาะสมกั บ การเรีส น
การสดน และสดดคล้ดงกับสาาพ
เทคโนโลสีปัจจุบัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1182203 หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล
3(2-2-5)
Principles of Pascal Programming
หลั ก การเบื้ ด งต้ น โครงสร้าง และค าสั่ งต่ าง ๆ
ขดงาาษาปาสคาล การนิสามชนิดข้ดมูล เรคคดรด พดสเตดร
การเรี ส กใช้ ด าร เรส ฟั ง ก ชั น และโพรึี เสดร การส่ ง ผ่ า น
ค่ า พารามิ เตดร รี เคดร ชี พ การบั น ทึ ก และด่ า นข้ ด มู ล จาก
แฟ้ มข้ดมูล การเขีส นโปรแกรมเพิ่ ม เรีสงล าดับ ค้นหา ลบ
และแก้ ไขข้ดมู ล ในแฟ้ ม การดดกแบบราสงานและกราฟิ ก
ดส่างง่าส

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

สาระที่ปรับปรุง
- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น

1182208 โปรแกรมควบคุมระบบ 3(2-2-5)
System Programming
ศึกษาด้านฮารดแกรและโปรแกรมคกบคุมระบบ
ชุ ด ค าสั่ ง โครงสร้ า ง ห น่ กสน าข้ ด มู ล เข้ า – ดดกและ
ดินเตดรรัพท การจัดตาแหน่งข้ดมูล ไมโครโปรแกรมมิง การ
จั ด หน่ ก สคกามจ า การเขี ส นโปรแกรมาาษาเพื่ ด คกบคุ ม
ดุปกรณฮารดแกรแบบต่าง ๆ

- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น

-129-

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1183202 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Programming Language in Education
ห ลั ก ก า ร เกี่ ส ก กั บ ก า ร เขี ส น โ ป ร แ ก ร ม
าาษาคดมพิ ก เตดร การใช้ า าษาคดมพิ ก เตดร เพื่ ด พั ฒ นา
โปรแกรมทางการศึกษาในการเรีสน การสดน

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

สาระที่ปรับปรุง
- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น

1183306 การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Administration and Management of
Network System
คกามรู้เบื้ดงต้นเกี่สกกับคดมพิกเตดรเครืดข่าส การ
สื่ดสารระหก่างคดมพิกเตดรกับเทดรมินดล ชั้นขดงโปรโตคดล
มาตรฐาน OSI รูปแบบต่าง ๆ ขดงเครืดข่าส กิธีการเลืดก การ
ติดตั้งและการคกบคุมดุปกรณเครืดข่ าส หลักการทางานขดง
โปรแกรมส าหรั บ บริห ารจัด การระบบเครืดข่าส หน้ าที่ และ
คกามรับผิดชดบในฐานะผู้ดูแลระบบเครืดข่าส การรักษาคกาม
ปลดดาั ส และกิ นั ส ในการปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ดู แ ลระบบ
เครืดข่าส

- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1183507 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Application Program for School
Administration
การน าระบบคดมพิ ก เตดร มาใช้ ในการบริ ห าร
สถานศึกษา เช่น การลงทะเบี ส นนักศึกษา ระบบบุคลากร
ระบบคกบคุมพัสดุครุาัณฑ ระบบคกบคุมงบประมาณ และ
การจัดทาเดกสารด้กสระบบคดมพิกเตดร

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

สาระที่ปรับปรุง
- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น

1183603 การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Web Development for Learning
ศึกษาเกี่สกกับคกามรู้พื้นฐานเกี่สกกับเกิลดไกดเก็บ
(World Wide Web: WWW) การเขี ส นเนื้ ด หาบนเก็ บ การ
ดดกแบบเก็บไึต ขั้นตดนการสร้างเก็บไึต เครื่ดงมืดที่ต้ดงใช้
โดเมนเนม (domain name) การประชาสัมพันธเก็บไึต การ
เลืดก ISP การฝากเก็บไึต และประสุกตการพัฒนาเก็บ เพื่ด
จัดการเรีสนการสดน เป็นต้น

- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1183607 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Web Design for Learning
ศึ ก ษาคกามรู้ เ บื้ ด งต้ น เกี่ ส กกั บ ดิ น เทดร เน็ ต
เกิล ดไกดเก็บ และโปรโตคดลที ึีพี /ไดพี การดดกแบบและ
พัฒนาเก็บไึต ทฤษฎีที่เกี่สกข้ดงกับการดดกแบบหน้าจด เช่น
การใช้ตักดักษร (Type Graphy) หลักการจัดาาพ หลักการใช้
สี สัดส่กน น้าหนัก และดงคประกดบขดงาาพ การโดนถ่าส
ข้ดมูลบนเครืดข่าสและการประสุกตใช้เก็บไึตในการจัดการ
เรีสนการสดน
1184604 ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
Learning Management System for
Electronic Media
ทฤษฎีการดดกแบบระบบการเรีสนการสดน การ
จัดการด้านหลักสูตรการติดตามการประเมินผลการเรีสนการ
สดน ศึ ก ษาการเรี ส นรู้ ด ส่ า งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ (Interactive
Learning) แ ล ะ ก า ร เรี ส น รู้ ร่ ก ม กั น ( Collaborative
Learning) บนระบบเครืดข่าสฝึ กปฏิ บั ติดดกแบบและสร้าง
บทเรี ส นหลั กสู ตรดดนไลน โดสใช้โปรแกรม เช่น Moodle,
Blackboard, Web CT, Chula Online และดื่นๆ

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

สาระที่ปรับปรุง
- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น

- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1184307 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Management Information System for
Education
คกามส าคั ญ ขดงระบบสารสนเทศ ข้ ด มู ล และ
สารสนเทศในดงค กร โครงสร้ างระบบสารสนเทศเพื่ ด การ
จั ด การ เทคโนโลสี ส ารสนเทศ ฮาร ดแกร ึดฟต แกร และ
เทคโนโลสีส ารสนเทศ ฐานข้ดมูลส านักงานดัตโนมัติ ระบบ
สารสนเทศใน ดงคการธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่ดสนับสนุน
การจัดการในด้านการกางแผน การคกบคุม การตัดสิน ใจ การ
พัฒนาระบบ สารสนเทศด้กสคดมพิกเตดรมาใช้ในการจัดการ
การรักษาคกามปลดดาัสและการคกบคุมระบบสารสนเทศ
1184611 ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
Computer System and Applications for
Educational Technology
พั ฒ นาการ ส่ ก นประกดบและดงคประกดบขดง
ระบบคดมพิกเตดร การบ ารุงรักษาคดมพิกเตดรการบริห าร
และการจัดการห้ดงปฏิบั ติการคดมพิกเตดรในโรงเรีสน การ
ผลิตสื่ดโดสใช้คดมพิกเตดร เช่น การนาเสนดข้ดมูล การผลิต
ราสการโทรทั ศ น การบั น ทึ ก และตั ด ต่ ด เสี ส ง ฯลฯ คกามรู้

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

สาระที่ปรับปรุง
- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น

- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เกี่สกกับการใช้โปรแกรมสานักงานกระดานดิเล็กทรดนิกส
1184620 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Special Topics in Computer
ปัญหาหรืดคกามก้ากหน้าเกี่สกกับคดมพิกเตดรใน
งานเฉพาะเรื่ดง เช่น ข้ดสนเทศและข้ดมูลึดฟตแกร ทฤษฎี
และการคานกณ ระบบกิธีการ การประสุกตใช้งานฮารดแกร
และระบบเครื่ดง เป็นต้น

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

สาระที่ปรับปรุง

- ตั ด ร า ส กิ ช า จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
หลั กสู ตร เพราะเนื้ดหาไปึ้าึ้ด น
กับราสกิชาดื่น
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ย
เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับ อุดมศึกษาของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้ อ 5 ให้ ม หาวิท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาในสาขาวิช าต่ า งๆ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่ งภาคการศึกษาปกติ ส าหรั บ การจั ดการเรียนการสอนรายวิช าใดๆ ที่เป็ นหลั กสู ตรอิส ระระยะสั้ น
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ
มหาวิทยาลัยอาจจั ดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
สาหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิ ทยาลัย จะต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ๆ ที่ เที ย บเท่ า และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 7 การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การโดยการสอบคั ด เลื อ ก หรื อ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้
ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยนาประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็น ค่าหน่วยกิต
การกาหนดหน่ ว ยกิตรวมและระยะเวลาของหลั กสู ตรแต่ล ะสาขาวิช า ให้ เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 12 มหาวิท ยาลั ย ต้อ งจั ดให้ มี อาจารย์ที่ ปรึกษาของนั กศึกษา เพื่ อท าหน้ าที่ ให้ ค าปรึก ษา
แนะนาแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจั ดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
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ข้อ 20 การวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรมี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริญ ญาตรี เพื่ อ ก ากั บ มาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพในการ
ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548”
ข้ อ 2 บรรดาข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว น ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบี ย นและประมวลผล” หมายความว่า หน่ ว ยงานในส านั ก ส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ย นถัด ไป” หมายความว่า ภาคเรีย นที่ถั ดจากภาคเรียนที่ นั กศึ กษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
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ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิช าที่กาหนดให้ ประเมินลั กษณะอื่น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้
6.1 สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ระดับ คะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับ คะแนนเป็ น “E” ในรายวิช าใด ต้องลงทะเบี ยนและเรียนวิช านั้ นใหม่ จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน เพิ่มเติม
ตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้
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ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้ บั น ทึ ก ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
คาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่ นั ก ศึ ก ษาคนใด อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งส่ ง บั น ทึ ก
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มี อยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้ส อนไม่รายงานผลการประเมิน เป็ น ค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสั ญ ลั กษณ์ อื่นใด และมิใช่รายวิช าที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สถาบั น ราชภั ฏ หรื อ หลั ก สู ต รที่ อ นุ มั ติ โดยสภาการฝึ ก หั ด ครู เข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (หลั ง
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อนุ ป ริ ญ ญา) จะลงทะเบี ย นรายวิช าซ้าหรือรายวิช าเที ยบเท่ ากั บ รายวิช าที่ เคยศึ กษามาแล้ ว ในระดั บ
อนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย
12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิช าที่ เป็ น วิช าเที ย บเท่ าตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดให้ นั บ หน่ว ยกิต และค่าระดั บ คะแนนเฉพาะวิช าที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมด หรื อ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 แต่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กาหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่นที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5 ภาคเรียน
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3 ปี และไม่ต่า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
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16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี เรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณี หลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้ เลื อกเรียนรายวิช าเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20 ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ที่ จะได้ รับ เกี ยรติ นิ ยม ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
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20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า
3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน
11 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรที่ จ ะให้ มี ระเบี ย บว่าด้ ว ยการโอนผลการเรีย นและการยกเว้น การเรีย น
รายวิ ช าระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรีในหลั ก สู ต รมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เพื่ อ อ านวย
ประโยชน์ ให้ แก่นั กศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรีย น” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุ ก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่า การยกเว้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาไม่ ต้ อ งเรี ย น
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
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ของรายวิช าตามหลั ก สู ต รในระดั บ เดี ยวกั น จากสถาบั น อุด มศึ ก ษาอื่ น และผลการศึ ก ษาที่ ได้ รับ จาก
การศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็ น ผลการเรีย นที่ นั กศึกษาได้รับ มาแล้ ว ไม่เกิน 10 ปี นั บจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ น นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรือ ปริญ ญาตรี แล้ ว แต่ ก รณี ที่ เคยศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เคยถู ก สั่ งให้ อ อกจากมหาวิท ยาลั ย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวน
หน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการศึ ก ษาอบรมในรายวิ ช าใดรายวิ ช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
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ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิช า จะต้องเป็น การอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ
(4) ให้ ย กเว้น การเรีย นรายวิช าในหมวดวิช าการศึกษาทั่ วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง
โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนั บ จ านวนภาคเรี ยนของนั กศึกษาที่ได้รับ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) ส าหรับ นั กศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
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(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัย ชี้
ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๐๙/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙
คณะครุศาสตร์
........................................................................
เพื่ อให้ การพั ฒ นา/ปรั บปรุ งหลั กสู ตร พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะครุศาสตร์ ด าเนิ นไปด้ วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะครุ
ศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
๒๕๔๘ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
ดร. ชัยรัตน์ บุมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา กากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และอานวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย
๒.๑ สาขาวิชาพลศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคน
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
อาจารย์ประทวน เข็มเพชร
อาจารย์ประจักสิน บึงมุม
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์

อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ใน

สาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์

ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย บุญณรงค์

ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคน
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
อาจารย์ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
อาจารย์ประทวน เข็มเพชร
อาจารย์ประจักสิน บึงมุม

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

สาขาวิชา
สาขาวิชา

สาขาวิชา
สาขาวิชา

๒.๒ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์ ศรสาลี
ดร.บรรจบ ภูโสดา

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพร ริมชลการ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญา เพียรสวรรค์

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน

รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์ ศรสาลี
ดร.บรรจบ ภูโสดา

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์อมรา ทองใส
อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี
อาจารย์รัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
อาจารย์อังคณา พึ่งพัก
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาษ เพ็งพุ่ม
ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์อมรา ทองใส
อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี
อาจารย์รัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
อาจารย์อังคณา พึ่งพัก
๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์วารุณี วงษ์ศิลป์
อาจารย์กนกวรรณ อินทสูต
อาจารย์พันตรี สีขาว

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล เกิดผล
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์วารุณี วงษ์ศิลป์
อาจารย์กนกวรรณ อินทสูต
อาจารย์พันตรี สีขาว
๒.๕ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์เกชา เดชา
อาจารย์สุภาพร อินทา
อาจารย์เชาวลา สุขโข
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลพร เมฆไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
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ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์เกชา เดชา
อาจารย์สุภาพร อินทา
อาจารย์เชาวลา สุขโข
๒.๖ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ปาริชาต เตชะ
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ดร.สามารถ กมขุนทด
ดร.มีชัย พลทองมาก
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี เกสทอง
อาจารย์ยอดชาย สายกลิ่น
อาจารย์ณัฏฐณิชา บัวคลี่
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ปาริชาต เตชะ
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ดร.สามารถ กมขุนทด
ดร.มีชัย พลทองมาก
๒.๗ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อาจารย์วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ศรวัส ศิริ
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์จิรภาส กล้ากสิการ
อาจารย์นภากูล ธาตุ

ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร
อาจารย์พัชรี ดินฟ้า
อาจารย์นิสรา วงษ์บุญมาก
อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อาจารย์วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์จิรภาส กล้ากสิการ
อาจารย์นภากูล ธาตุ
๒.๘ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ภคมน ตะอูบ
อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง
อาจารย์ประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
อาจารย์เผ่าชาย ชาญเชี่ยว
อาจารย์อนุสร อุดเถิน
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร เรืองรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
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ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ภคมน ตะอูบ
อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง
อาจารย์ประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
อาจารย์เผ่าชาย ชาญเชี่ยว
อาจารย์อนุสร อุดเถิน

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์แสงระวี สังมณีโชติ
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์Deng Fei
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
อาจารย์ชาติชาย ระวังภัย
อาจารย์ศาวพา บัวศรี
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์
อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์แสงระวี สังมณีโชติ
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์Deng Fei
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
อาจารย์ชาติชาย ระวังภัย
อาจารย์ศาวพา บัวศรี
๒.๑๐ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
-155-

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

อาจารย์ประจา

อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ปราณี เลิศแก้ว
นางสาววิสากุล กองทองนอก
นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ดร.ภาษกร แจ่มหม้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
นางสาววิสากุล กองทองนอก
นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ชื่อ นายชัยรัตน์ บุมี
ประวัติการศึกษา
ปี
2550
2542
2539

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D.(Education)
Sardar Patel University, India
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1013001
1184619
1063002
1181201

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
การบริหารจัดการในสถานศึกษา
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน
ชัยรัตน์ บุมี. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชัยรัตน์ บุมี. (2557). ตาราเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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ชื่อ นางสาวภคมน ตะอูบ

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2553 กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
2550 ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาระงานสอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1184611
1182401
1035101
1183406
1012002

ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา
คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การจัดการค่ายวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ชื่อ นางศรินญา หวาจ้อย
ประวัติการศึกษา
ปี
2550
2546

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

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

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1182201
1184205
1181101
1035101
1182301
1182202
1012002

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพื่อการศึกษา
การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ
การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา
การจัดการค่ายวิชาการ

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ศรินญา หวาจ้อย. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการ
จัดการ. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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ชื่อ นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2551 กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
2547 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ แขนงการบริหารงานทั่วไป)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1182601
1184618
1184621
1184617
1005001

ชื่อวิชา
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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ชื่อ นายเฉลิม ทองจอน

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2553 กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
2549 วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1181102
1183105
1184619
1183607
1183603
1032201

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
เฉลิม ทองจอน. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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