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

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส : 25581791101296 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computing 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
ช่ือย่อ (ไทย) :  ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education Program in Computing 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :  B.Ed. (Computing) 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร  
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี(4ปี) 
 5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
      ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) ปี พ.ศ. 2558 
         เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ  
     ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย 
     ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2562 
 -  ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
     ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

  ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  
 8.1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 8.2 เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน 
  8.3 นักฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
  8.4 นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
 
 หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่างจาก
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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9. ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายวีระชัย  คอนจอหอ 33099011XXXXX  
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 สารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

2554 
2541 

 
2531 

2. นายปราโมทย์  ตงฉิน 37605006XXXXX  
อาจารย์ 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ : 
 คอมพิวเตอร์) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2558 
 

2551 
 

2548 

3. นายเกรียงไกร   
  จริยะปัญญา 

17699000XXXXX  
อาจารย์ 

วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2557 
2549 

4. จ่าสิบเอกหญิง  
จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ 

11020007XXXXX  
อาจารย์ 

ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2554 
 

2552 
5. นายอนุชาติ  บุญมาก 37699003XXXXX  

อาจารย์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
          เพ่ือการศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2554 
 

2525 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังน้ันประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหน่ึงที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็น
ตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งน้ี 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคง มั่งคั่งและ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย  ) 1 (มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน 
เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหล่ือมล้ําทางสังคม  )2 ( ทําให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  ) Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและ
มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว  )3 ( ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่าน้ีเข้าร่วมกระบวนการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน  )4 ( ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน
และตลาดทุนการประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความ
ร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซยีน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการต้ังเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือ
ป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเช่ือมโยง การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและ
ยูเนสโกจะทําให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่น้ีดํารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีได้เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม  
  ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความ
ร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา 
วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
ประชาคมน้ี และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน  4 ด้าน ได้แก่  )1 ( การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ือ
อาทร  )2 ( แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ )3 ( ส่งเสริมความย่ังยืนของ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ  )4 ( ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนใน
ระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานท่ีจะนําไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นน้ีบุคคลผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้
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ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
  11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชพี 
  ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
 
12 . ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักด์ิศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพช้ันสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครู
เก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม
และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพช้ันสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังน้ันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะ
เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนา
บัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
   12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้น
นําและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
   12.2.1  แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
  12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคลอ้งกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 
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  12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
  13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนคณะอ่ืนๆ มีดังนี้ 
    1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาชีพครูเปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ และหมวด
วิชาเฉพาะด้านคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี  เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 13.2 การบริหารจัดการ  
   13.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนและอาจารย์สาขาวิชาอ่ืน ในคณะที่เก่ียวข้องด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนตารางสอน โดย 
ความร่วมมือในการประสานงานกับคณะต่าง ๆ 



หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา 
 ผลิตครูที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู สู้งาน มีความเช่ียวชาญ มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
  1.2  ความสาํคญัของหลักสูตร   
  คอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งที่เป็นที่ต้องการในสถานศึกษาต่าง ๆ และของครุสภา ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการทํางาน ไม่เฉพาะแต่การทํางานในองค์การธุรกิจ แต่รวมถึง
การเรียน การสอน  การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม (social network technology)  เทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing technology) และเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพา (mobile 
computing technology)  ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน และผู้สอนในยุคดิจิทัล (digital age) 
และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century learning)  ที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้ใช้งานเทคโนโลยี 
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย และเน้นไปที่การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อ
การเรียน   การสอน ซึ่งในยุคดิจิทัลการเป็นผู้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
โปรแกรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายของผู้เรียนเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนานวัตกรรม 
โดยการจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ดีจําเป็นต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี และอัลกอรึธึมของการพัฒนาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
นอกจากน้ีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน การใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอย่างย่ิง 
  จากเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี จึงเป็นหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่เป็นหลักสูตรผลิตครู (ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์) ที่ บูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (มคอ. 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ที่นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์แล้ว ยังมุ่งส่งเสริมการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ โดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะทําให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศไทย ในการ
สร้าง การใช้ การจัดการเรียนการสอน ด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าและ
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ิมศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นํามาใช้ซึ่งเป็นรากฐานท่ี
สําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ และตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551-2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดเพชรบุรี และยังสามารถประกอบอาชีพในประเทศของกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 



 8 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณุลักษณะ ดังน้ี 
  1.3.1  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
  1.3.2  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนท่ีจะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบ
วิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4  ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่สําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 1.3.5  มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นําทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้ม ี
   มาตรฐานไมตํ่่ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรสุภา กําหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
จากแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ําเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที ่
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน   
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายในและภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติที่ 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ทํางาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ย่ิงขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู ้
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่ม ี
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม –เดือนเมษายน 
 2)  การสําเร็จการศึกษา  
  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
(ดูข้อบังคับฯ 2553) (หมวด 10) 
 2.1.2  การลงทะเบียนเรียน การเทยีบโอนรายวิชา 
  เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ซ) 
 2.1.3  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ซ) 
 2.2 คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาทีก่ระทรวงศึกษารับรอง 
 2.2.2 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 
 2.2.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามท่ีคณะกําหนด 
 2.2.4 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู 
 2.2.5 มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
 2.2.6  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 
 ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 2) 
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
 2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับทีแ่ตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา 
  1) นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งานและการสื่อสาร 
  2) ปัญหาพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน  
  3) ปัญหาการปรับตัวในการเรียน 

 

 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาจัดประชุม
ผู้ปกครองจัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับคณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
  2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะกําหนด  นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน 
   1) กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา  นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอ  
โดยจัดอบรมปรับพ้ืนฐานในช่วงแรกเข้าและระหว่างการศึกษา  
   2) กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการ
สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  
   3) กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปรับตัวในการเรียน  โดยจัดให้มีการให้
คําปรึกษา 
 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
   รับปีละ 60 คน คาดว่าจะมีผู้สําเร็จการศกึษาปีละ 60 คน 

ชั้นปีที่ จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 หมายเหตุ

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3   60 60 60  
ชั้นปีที่ 4    60 60  

รวม 60 120 180 240 240  
จํานวนที่คาดว่า 

จะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60  

หมายเหตุพิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการกําหนดจํานวนนักศึกษา 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
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 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบํารุงการศึกษา/ค่าลงทะเบยีน(เหมาจ่าย) 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (รายหัวนักศึกษา) 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000
เงินเดอืนบุคลากร 2,100,000 2,184,000 2,271,360 2,362,214 2,456,703

รวมรายรับ 3,720,000 5,424,000 7,131,360 8,842,214 8,936,703
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 24,000 บาท/ คน/ ปีการศึกษา 
 
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายจ่าย ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ           
      เงินเดอืนบคุลากร 2,100,000 2,184,000 2,271,360 2,362,214 2,456,703
      ค่าตอบแทน 30,000 33,000 36,300 39,930 43,923
      ค่าใช้สอย 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205
      ค่าวัสดุ 150,000 165,000 181,500 199,650 219,615
          รวม(ก) 2,330,000 2,437,000 2,549,660 2,668,344 2,793,446
ข. งบลงทุน        
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
    ค่าที่ดิน - - - - -
    ค่าส่ิงก่อสร้าง - - - - -

รวม(ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
รวม (ก) + (ข) 2,430,000 2,537,000 2,649,660 2,768,344 2,893,446
จํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหวัที่ใช้ในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรน้ี 19,990.56 บาท / คน / ปี    
 
หมายเหตุ เฉล่ียค่าใช้จ่ายต่อหัว = 19,990.56 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 
 ค่าบํารุงการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร96,000บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา 8ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ=12,000.00โดยใช้เวลาในการศึกษาได้ไม่เกิน 8ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล =3,000ต่อคน 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

 จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................... 

หมายเหตุ     บางรายวิชาในหลักสูตรมสีื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ซ) 
 
3.หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  (3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไมน้่อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกว่า 97 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาชพีครู  ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มสาระความรู้ด้านวิชาชีพครู 22 หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ  
    ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 15 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
   (1) วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต 
   (2) วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาตามหลักสูตรและข้อกําหนดตามหมวดวิชา  
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น Non-Credit 
 Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(1-2-6) 
 English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3(1-2-6) 
 English in General Situations 
2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3(1-2-6) 
  English in Workplace 
2220501 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(1-2-6) 
 Thai for Communication  
2220502 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ        3(1-2-6) 
   Thai for Specific Purposes 
2220503 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์      3(1-2-6) 

 Thai for Critical thinking 
หมายเหตุ  

 1) กลุ่ ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ ส า ร  ใ ห้นั กศึ กษา เลื อก เ รี ยนภาษา อั งกฤษไ ม่น้ อยก ว่ า  9 หน่ วยกิ ต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2)  หรือกรณีท่ีหลักสูตร มี มคอ . 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้นๆ 
 3)  ท้ังนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ท่ี
ระดับ A2และ 
   รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR ท่ีระดับ A2+ และ 
  รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ัวไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR ท่ีระดับ B1 และ 
  รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ท่ีระดับ B1+ 
   5)  หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกําหนดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning: PBL) หรือ Project Based 
   โดยกําหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  วิธีการกําหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหลักสูตรอ่ืนๆท่ีใช้
แนวปฏิบัติการกําหนดจํานวนหน่วยกิตในทํานองเดียวกันนี้ ดังนี้ 
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  3 (1-2-6) หมายถึง จํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
   1 บรรยาย/ทฤษฏี =  15ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจํานวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี  
   1-2  ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ  =  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจํานวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ 
  จํานวนชั่วโมงในวงเล็บเม่ือรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจํานวนหน่วยกิต 
  2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6) 
 Recreation In Daily Life 
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (1-2-6) 
 Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต 3 (1-2-6) 
 Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร 3 (1-2-6) 
 Communication Psychology 

 
  3)  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ 3(1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน 3 (1-2-6) 
 Thai Society and the Current ASEAN Community 
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (1-2-6) 
 Potency Citizen 
2340310 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3 (1-2-6) 
 Basic Knowledge of Laws  
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  3 (1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 
3330010 เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6) 
 Economics in Daily Life 
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 3 (1-2-6) 
  Modern Entrepreneur 
3330030 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม  3 (1-2-6) 
  Leadership and Teamwork 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 3 (1-2-6) 
 Basic E-Commerce 
4003110 ทักษะในศตวรรษท่ี21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3 (1-2-6) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 
 
  4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3 (1-2-6) 
 Sports for Health Development 
4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (1-2-6)  
 World, Science and Technology 
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขยีว 3 (1-2-6)  
 Environment and Green Technology 
4420310 เคมีในชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6)  
 Chemistry in Daily Life 
4430110 คณิตศาสตร์สําหรับธุรกิจ 3 (1-2-6)  
 Mathematics for Business 
4430120 การคิดและการตัดสินใจ 3 (1-2-6)  
 Thinking and Decision Making 
4520110 การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3 (1-2-6) 
 Thai cooking and Internation cooking 
4520120 ขนมและเครื่องด่ืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ  3 (1-2-6)  
 Dessert and Beverage for Business 
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ 3 (1-2-6)  
 Conservation Biology and Plants 
5600010 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6)  
 Agriculture in Daily Life 
6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 3 (1-2-6)  
 Renewable Energy and Energy Saving 
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6)  
 Innovation Creative for local development 
6840110 จิตสํานึกและวินัยจราจร 3 (1-2-6)  
 Conscious mind and Traffic Discipline 
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 3 (1-2-6)  
 Computer Skills in Dynamic World 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
7003120 ทักษะการคิด 3 (1-2-6)  
  Thinking Skills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ 3 (1-2-6)  
 Life and Health 
 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
   1)  กลุ่มวิชาชพีครู ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มสาระความรู้ด้านวิชาชพีคร ู 22 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม ่ 2(1-2-3) 
 Teacher for Modern Society 
1063402 ปรัชญาการศึกษา2 (1-2-3) 
 Education philosophy 
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 2(1-2-3) 
 Advancing Psychology for Learning and Improve Lives 
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูในศตวรรษ 21  2(1-2-3) 
 Language and Culture for Teachers in 21st century 
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2(1-2-3) 
 Competency Based Curriculum Development 
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3(1-2-6) 
 Innovation and Technology Digital for Education 
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3(2-2-5) 
 Competency based Instructional 
1043406 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ 2(1-2-3) 
 Competency Based Learning Measurement and Evaluation 
1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning 
1004901 คุรุนิพนธ์1 1(0-2-1) 
 Self-Development Report 
  1.2) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 15 หน่วยกิต 
     ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 1 
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 2 
 



19 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 3 
1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
 Internship 1 
1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
  Internship 2  
 
  2)  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต 
7091001 เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-3-5) 
 Technology for science 
7091101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร์ 2(1-3-5) 
 English for computer teachers 
7091201 วิทยาการคาํนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computational science and computer mathematics 
7091303 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Algorithm and Computer Programming 
7092301 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Information System Management 
7092303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented System Analysis and Design 
7092502 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Architectures and Maintenance  
7093403 การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Information and Database Systems Management 
7093404 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design 
7093501 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
 Electronic Teaching Development 
7093504 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 Multimedia and Animation Design 
7094701 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Applications Research Development 
7094705 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computing Project 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
7094801 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Computer Learning  Management Science 
  2.2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 
7091301 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Laws and Ethics 
7092601 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสงู 3(2-2-5) 
 Advanced Language Programming 
7093401 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network System 
7093502 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Mobile Devices Applications Design and Development 
7093503 การออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Games Design and Development 
7093506 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Innovative Design and Development 
7093507 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางการศกึษา 3(2-2-5) 
 Educational Hardware Devices Design and Development   
7094402 ระบบรวมปัญญา 3(2-2-5) 
 Intelligence Systems 
7094702 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Science 
7094804 การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ 2(1-3-5) 
 English Computer Teaching 
7093510 การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing and Modern Web Technology 
  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

Non-Credit 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  - - - - 

ศึกษาทั่วไป 
---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ชีพครู 
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 2 1 2 3 

1052503 จิตวิทยาข้ันสูงเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และ
การพัฒนาชีวิต 2 1 2 3 

เฉพาะด้าน 
7091201 วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 3 - 6 

7092301 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3 2 2 5 

7091303 ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3 2 2 5 

    รวม 19 12 12 39 
  ชั่วโมเรียน/สัปดาห์  24    

 
  

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 
---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ชีพครู 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 1 2 3 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3 1 2 6 

1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 1 -  90 -  

เฉพาะด้าน 
7091301 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3 3 0 6 

7092502 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

7091001 เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 1 3 5 

    รวม 20 10 13 36 
  ชั่วโมเรียน/สัปดาห์  23    
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 
---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ชีพครู 
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3 1 2 6 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1  - 90 -  

เฉพาะด้าน 
7093404 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 2 2 5 

7093403 การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 3 2 2 5 

7091101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร์ 2 1 3 5 

    รวม 21 9 15 39 
  ชั่วโมเรียน/สัปดาห์  24    

 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ชีพครู 
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 2 1 2 3 

1022204 วัฒนธรรมและสังคมการสื่อสารในยุคดิจิทัล 2 1 2 3 

เฉพาะด้าน 

7092303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3 2 2 5 

7093504 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3 2 2 5 

7093401 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

7094701 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

    รวม 19 11 14 32 
  ชั่วโมเรียน/สัปดาห์  25    
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ชีพครู 
1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 1 2 6 

1043402 ปรัชญาการศึกษา 2 1 2 3 

เฉพาะด้าน 

7093501 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3 2 2 5 

7092601 การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูง 3 2 2 5 

7093506 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3 2 2 5 

7093503 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา 3 2 2 5 

    รวม 20 11 14 35 
  ชั่วโมเรียน/สัปดาห์  25    

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ---------- ศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

ชีพครู 
1004901 คุรุนิพนธ์ 1 0 2 1 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน3 1 -  90 -  

เฉพาะด้าน 

7093502 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี 3 2 2 5 

7094801 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

7094804 การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ 2 2 2 5 

7094705 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

เลือกเสรี 
---------- เลือกเสรี 3 2 2 5 

---------- เลือกเสรี 3 2 2 5 

    รวม 22 13 16 39 
  ชั่วโมเรียน/สัปดาห์  29    
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ชีพครู 1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 0 540 0 

  รวม 6 0 540 0 
ชั่วโมเรียน/สปัดาห์ 540 

 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ชีพครู 1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 0 540 0 

  รวม 6 0 540 0 
ชั่วโมเรียน/สปัดาห์  540 

 
3.1.5 คําอธบิายรายวิชา 
    (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก ก) 
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3.2  ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 สารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

2554
2541 

 
2531

24 24 24 24 24 

2. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ : 
 คอมพิวเตอร์) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2558
 

2551 
 

2548 

24 24 24 24 24 

3. อาจารยเ์กรียงไกร จริยะปัญญา วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
          การศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2557
 

2549

24 24 24 24 24 

4. อาจารย์ จ่าสิบเอกหญงิ 
จุฑาภรณ์  ชาตนิฤมาณ 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทาง
 คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2554
 

2552 

24 24 24 24 24 

5. อาจารยอ์นุชาต ิบุญมาก วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ      
         การศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2554 
 

2525 

24 24 24 24 24 
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา 
ปี 

พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 สารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

2554
2541 

 
2531

24 24 24 24 24 

2. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ : 
 คอมพิวเตอร์) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2558
 

2551 
 

2548 

24 24 24 24 24 

3. อาจารยเ์กรียงไกร จริยะปัญญา วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
           การศึกษา) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2557
 

2549 

24 24 24 24 24 

4. อาจารย์ จ่าสิบเอกหญงิ 
จุฑาภรณ์  ชาตนิฤมาณ 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทาง
 คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2554
 

2552 

24 24 24 24 24 

5. อาจารยอ์นุชาต ิบุญมาก วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
 การศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร   
    ลาดกระบัง 

2554 
 

2525 

24 24 24 24 24 
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3.2.3  อาจารย์ผู้สอน 

 ลําดับ
ที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 อาจารย์ ดร.สุกมุา อ่วมเจริญ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคูณภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่อ
 การศึกษา) 
วส.บ. (สารสนเทศศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2557 
2551 

 
2545 

24 24 24 24 24 

2 อาจารยก์ฤษดา ด่านประสิทธิพร วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2551 
2545 

24 24 24 24 24 

3 ผศ.จารุต  บุศราทิจ วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์
 สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2549 
 

2540 

24 24 24 24 24 

4 ผศ.ศิวาพร เหมยีดไธสง 
 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2544
 

2536

24 24 24 24 24 

5 ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
           คุณภาพ) 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ  
           เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2555
 

2541 
 

2536

24 24 24 24 24 
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3.2.3  อาจารย์ผู้สอน(ต่อ) 

 ลําดับ
ที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

6 อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
    พระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2549
 

2541

24 24 24 24 24 

7 อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

2557
2543 
2540 

24 24 24 24 24 

8 อาจารย์ ดร.นันทิรา ธรีะนันทกลุ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์ 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธรุกจิ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2552 
 

2550 

24 24 24 24 24 

9 อาจารยก์รกรต  เจริญผล วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์พื่อ
 การศึกษา)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2554 
 

2540 

24 24 24 24 24 

10 อาจารยฐ์ิติรตัน์     คล่องด ี ศศ.ม. (จติวิทยาการศึกษาและการ
 แนะแนว) 
วท.บ. (สัตวศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

2553 
 

2550 

24 24 24 24 24 

11 ผศ.ดร.มณฑา    จําปาเหลือง กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ชีว) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒบางแสน 

2550 
2546 
2530 

24 24 24 24 24 
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3.2.3  อาจารย์ผู้สอน(ต่อ) 
 

 ลําดับ
ที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

12 อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สร้อย
สังวาลย ์

ค.ด. (การวัดและประเมินผล    
          การศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

2552 
 

2540 
2536 

24 24 24 24 24 

13 อาจารยว์ิชชญา    มณีชัย วท.ม. (จิตวทิยาการปรึกษา) 
ค.บ. (จิตวทิยาการแนะแนว) 
 (เกยีรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

2553 
2549 

24 24 24 24 24 

14 ผศ.ธนกฤต   ทองคล้ํา ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2534 
2526 

24 24 24 24 24 

15 ผศ. ดร.ปญัญา  ทองนิล ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
วิทยาลัยครเูพชรบุร ี

2553 
2537 
2530 

24 24 24 24 24 

16 อาจารยย์ุพิน   โกฑา กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2542 
2534 

24 24 24 24 24 
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3.2.3  อาจารย์ผู้สอน(ต่อ) 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

17 อาจารย์สุกัญญรตัน์   คงงาม ค.ด. (การวัดและการประเมินผล) 
ค.ม. (การวิจัย) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 

2553 
2540 
2532 

24 24 24 24 24 

18 ผศ.สุกัญญา   แพงโสม กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2553 
2530 

24 24 24 24 24 

19 อาจารย์ ดร.สุมาลี  พงศ์ติยะ
ไพบูลย์ 

ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2536 
2529 
2526 

24 24 24 24 24 

20 อาจารยก์มวรรณ พลับจีน ค.ม. (วิธีวทิยาการวิจยัทางการศึกษา) 
ค.บ. (มัธยมวทิยาศาสตร(์เอกเคมีเดี่ยว)) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2555 

24 24 24 24 24 

21 อาจารยพ์ีชาณกิา  เพชรสังข ์ ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)์ 
ค.บ. (มัธยมวทิยาศาสตร์(เอก
 คณิตศาสตร์เดีย่ว)) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2555 

24 24 24 24 24 
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3.2.3  อาจารย์ผู้สอน(ต่อ) 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

22 อาจารย์ศุภรัสมิ์  ศิรพุทธพิันธ ์ ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพเิศษ) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2550 
 

2542 

24 24 24 24 24 

23 อาจารยท์ิพวรรณ ภัทรนุสรณ ์ ค.ม. (วิธีวทิยาวจิัยการศึกษา) 
ค.บ. (มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร ์
         (เอกเคมี)) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 
2554 

24 24 24 24 24 

24 อาจารยห์ทัยทพิย์  สีส่วน ค.ม. (วิธีวทิยาการวิจัยทางการศึกษา) 
ค.บ. (มัธยมวทิยาศาสตร์ 
          (เอกเคมเีดี่ยว) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2555 

24 24 24 24 24 

25 อาจารย์ ดร.ยุพนิ  ยืนยง ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ) 
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา
 (คอมพิวเตอร)์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2553 
2549 
2540 

24 24 24 24 24 
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3.2.4  อาจารย์พิเศษ 

ลําดับ
ที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม 
 

Master of Science (Organization 
and Administration) 
กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)

Southern Illinois University, USA
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา

2531
 

2514 

8 8 8 8 8 
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 3.2.5 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 
 คุณวุฒิของคณาจารย์คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันนอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
 1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหน่ึง 
คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมสาระ
เน้ือหาสําคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีกําหนดไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงและ 
 2)  มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มี
ประสบการณ์   การสอนต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไปและ 
 3)  ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่สอน
หรือเก่ียวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหน่ึง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ
งานวิจัย อย่างน้อย 1ช้ินงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3บทความ ภายใน 5ปีย้อนหลัง และ 
 4)  มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 
1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งน้ีให้    นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 น้ีใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2–4 
 บุคลากรสนับสนุนสถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจําเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพประกอบด้วย 
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษาและการทดลองสอนในช้ันเรียนและมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะประกอบด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการ
นิเทศการบูรณาการความรู้ในการจัดทําแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม
เท ค นิ ค แ ล ะ ยุ ท ธ วิ ธี ก าร เรี ย น รู้ ใน วิ ช า เฉ พ าะห รื อ วิ ช า เอ ก ไ ด้ อ ย่ า ง เห ม าะส ม กั บ ผู้ เรี ย น 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนการจัดทําบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนการ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอนการสัมมนาทางการศึกษา 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

 งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะครุศาสตร์กําหนดโดยเน้นงาน ที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริงและเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะ
เป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
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 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ได้แก่ความรู้ทั้งในเน้ือหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
 1)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนการวัดประเมินผลการจัดการช้ันเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในช้ันเรียน 
 2)  สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการช้ันเรียนวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3)  สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้            
ที่อบอุ่นมั่นคงปลอดภัย 
 4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ
สอนการวัดและการประเมินผล การจัดการช้ันเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะได้แก่ความสามารถในการพัฒนางานให้ต้ังมั่นอยู่ในคุณธรรมและมี
จิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 
 
 4.2 ช่วงเวลา  
 1. ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    ปีการศึกษาที่1 
 2. ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    ปีการศึกษาที่2 
 3. ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3    ปีการศึกษาที่3 
 4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่1     ปีการศึกษาที่4 
 5. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่2     ปีการศึกษาที่4 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 

ปีการศึกษาท่ี ฝึกประสบการณ์วิชาชพี จํานวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต    90 ช่ัวโมง 
2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต    90 ช่ัวโมง 
3 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 หน่วยกิต    90 ช่ัวโมง 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 หน่วยกิต  540 ช่ัวโมง 
5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต  540 ช่ัวโมง 
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  4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัดขึ้น
โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม/
โครงการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ  

4.4.1 กิจกรรมเสรมิสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
4.4.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจติสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
4.4.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตรย์ิ และความเป็นไทย 
4.4.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
4.4.5 กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
4.4.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
4.4.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง 
4.4.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
4.4.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
4.4.10 กิจกรรมทางวิชาการ 
4.4.11 กิจกรรมอ่ืนๆทีห่ลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   
 5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
 กําหนดให้ทํางานวิจัยในช้ันเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   ผลิต
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนหัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนามเป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษาสามารถศึกษาต่อและทําวิจัยในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
 5.2.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
 5.2.3  มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทําวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน 
 5.3 ช่วงเวลา  

  ปีการศึกษาที่1 
 ปีการศึกษาที่2 
 ปีการศึกษาที่3 
 ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษาที่4 
 ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษาที่4 
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5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
  มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาซึ่งมีการจัดทําโครงการวิจัยเบ้ืองต้นเป็นรายกลุ่มในช้ันปีที่2ก่อน
การทําการวิจัยเป็นรายบุคคลในช้ันปีที่3มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทําวิจัยช้ันเรียนมีการกําหนดช่ัวโมง
การให้คําปรึกษาจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้
ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงานหรือวิจัยที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอ
โปรแกรมและการทํางานของระบบโดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ในขั้นต้นโดยเฉพาะการ
ทํางานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ตํ่ากว่า 3 คน 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  
การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึง
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมี
ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนซึ่งสอดแทรก
ไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. ความสามารถด้านวิชาการ 

 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเน้ือหาวิชาของการ
สอนจนสามารถนําไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาตระหนักในคุณค่าของเทคโนโลยี 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูรวมท้ังมีความสามารถในการวิจัย
การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนํา
ความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้ 

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตมี
ความอดทน อดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม 

4. ด้านบุคลิกภาพ 

 
มีทักษะทางสังคมทําให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถ
ทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดีมี
นํ้าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียนเสมอต้นเสมอปลายมีจิตสาธารณะและ
สามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2558 (TQF : HEd.)ของ 5 ด้านมีดังน้ี 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
  1.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม  จริยธรรม 
    1)  ตระหนักในคณุค่า รู้และเข้าใจหลักคณุธรรมจริยธรรมทีส่าํคัญต่อการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
    2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซือ่สัตย์สุจริต มคีวามรบัผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
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   3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
   4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
   5)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
  1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1)  สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
   2) ให้ความสําคญัในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด 
   3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  
กรุณาและความเสียสละ 
   4)  สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
   5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
   6)  เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
   7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอ้บังคับขององค์กรและสังคม 
   8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
   9)  กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1) การให้คะแนนการเข้าช้ันเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
   2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
   4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
   5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
   6) ประเมินจากการแต่งกาย 
   7)  ความซื่อสตัย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อคน้พบ  
 1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
  1.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู้ 
   1)  มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพ้ืนฐานชีวิต 
   2)  มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และนํามาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
   3)  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   4)  รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  หรือ
ระดับนานาชาติ 
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  1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนด้านความรู้ 
    1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
    2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการนําเสนอผลการศึกษา 
   3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน 
   4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร ์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
   5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จรงิ 
    6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning) เช่น Course 
Management System: CMS Learning Management System: LMS 
   7)  กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรบัการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
   3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
   4)  ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
   6)  ประเมนิจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธ์ิของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆตามเกณฑ์ที่
กําหนดของแต่ละรายวิชา 
   7)  ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
 1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 
   1)  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคดิอย่างเป็นระบบ 
   2)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
   3)  สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
   4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสรา้งนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 
  1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
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    3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
ทํารายงาน 
    4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   5)  กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
   1)  ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรบัการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4)  ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 
 1.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธร์ะหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 
การรับผิดชอบ 
  1.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
   1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
   2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ ์
ต่าง ๆ ของกลุม่ทั้งในบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงาน  
   3)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
   4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
   5)  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคแีละจดัการความขัดแย้งในกลุ่มหรอืองค์กรอย่าง
เหมาะสม 
   6)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเน่ือง 
  1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 
   1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นํา และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 
   2) ให้คําแนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
ทักษะการอยู่ในสังคม 
   3) ให้ความสําคญัในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4) ปลูกฝังให้มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
   5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อ่ืน 
   6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
   7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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   8) กิจกรรมทกัษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการรายงานหน้าช้ันเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผูต้ามท่ีดี 
   3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5)  ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 
 
 1.5 มาตรฐานผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1)  สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือกําจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การปกป้องข้อมูล
และภาพลักษณ์ส่วนตน 
   2)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุมทางไกล (video-
conferenceing)ติดต้ังและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคช่ันที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้ง
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3)  สามารถผลิตสือ่ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทลั เรยีนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามคําแนะนําและ
สามารถทดลองทําได้ 
   4)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 
   5)  สามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   6)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโ์ลกปัจจุบัน 
  1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สอนโดยการกําหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
   2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
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   4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้นําไปปฏิบัติ นําไปใช้แก้ปัญหา 
   5)  กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
   6)  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
   7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course 
Management System: CMS Learning Mamagement System: LMS 
  1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน 
   2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
   3)  ประเมนิผลจากผลงานที่ได้ฝกึทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  
   4)  ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                               

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                               

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์                          

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจําวัน                               

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                                

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                               

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมาย                              

3211110 การผลติและการรู้เท่าทนัสื่อดิจิทัล                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจําวัน                               

3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                          

3330030  ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

4003110 ทักษะในศตวรรษที2่1 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                                  

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว                             

4420310 เคมีในชีวิตประจําวัน                                    

4430110 คณิตศาสตร์สําหรบัธุรกิจ                                

4430120 การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110 การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                                      

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ                                     

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                                        

5600010 เกษตรในชีวิตประจําวัน                                    

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                                

6530410 การสร้างสรรคน์วัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตสํานึกและวินัยจราจร                            
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                                   

7003120 ทักษะการคิด                              

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                                           

 

หมายเหตุ สําหรับผู้สอนรายวิชาใดๆ จําเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome)ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4 
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2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1)  รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน  
    3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
    4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
    2)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
    3)  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
    4)  การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
    5)  การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
    6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture ) 
    7)  การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning ) 
    8)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
    9)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
    2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
    3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
    4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
    5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
    6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.2 ความรู้ 
  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
    2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเน้ือหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
    3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
    4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
    5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนร่วมกันในช้ันเรียน  
 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
 8) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบั ติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
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 9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning ) 
 8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 9) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
 10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรปุสาระสําคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform)และโลกอนาคต นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

  2) สามารถคิดริเริมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
 2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
 3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
 4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณเ์ป็นฐาน (Scenario-Based Learning) 
 5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบั ติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development) 
 8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 
 9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
 11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
 2)วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3)วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4)วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5)วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
  2) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถช้ีนําและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
 3) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
 4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
 5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning) 
 7)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบรว่มมือ 
 2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและ
การลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การติดตาม วิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบน
สื่อสังคมออนไลน์ 
 2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) การจัดทําอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานที่นําเสนอ 
 4) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบั ติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ   ด้าน
การศึกษา 
 2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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  2) สามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจํากัดทางกาย 
  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญที่สุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองให้เต็มตามศักยภาพ 
 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมทีักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรือ่ง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหล่าน้ี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 
learning: WIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเน้ือหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน
กับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1) วัดและประเมินจากการฝกึทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลอง 
 2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสตูร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชพีครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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

1011103  ความเปน็ครูในสังคมยุคใหม่                        

1063402  ปรัชญาการศึกษา                        

1052503  จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต                        

1022204  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูในศตวรรษ 21                        

1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                        

1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                        

1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                        

1043406  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                        

1043407  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                        

1004901  คุรุนิพนธ์                        

1001803  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                        

1002804  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                        

1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3                        

1004806  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                        

1004807  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                        
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       แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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

7091001 เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร์                        

7091101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร์                        

7091201 วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                        

7091303 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม                        

7092301 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา                        

7092303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ                        

7092502 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์                        

7093403 การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล                        

7093404 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                        

7093501 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์                        

7093504 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน                        

7094701 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์                        

7094705 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์                        

7094801 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์                        
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       แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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

7091301 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์                        

7092601 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง                        

7093401 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                        

7093502 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชนับนอุปกรณเ์คลื่อนที่                        

7093503 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา                        

7093507 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม                        

7093507 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางการศึกษา                        

7093510 การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่                        

7094402 ระบบรวมปัญญา                        

7094702 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์                        

 
 
 

 



หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
   การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย               
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553(ภาคผนวก ช) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
    การทวนสอบในระดับรายวิชา  
    มกีารประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
   การทวนสอบในระดับหลักสูตร   
    1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
    2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 
    3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน  โครงงาน และ/หรือปัญหา 

พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
    1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความเห็น
ต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
    2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ  
    3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
    4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 
และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
    5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน  รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 2.3  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
     1.  มีความประพฤติดี 

 2.  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 3.  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
 4.  สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 

 5.  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 

 6.  ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ตํ่ากว่า 2.00 

 7.  สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นนักศึกษาภาค
นอกเวลาปกติ 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 หมวด 10 



หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
  1) มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําและคําปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
  3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ และการประชุมทางวิชาการ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
     1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ และการประชุมทางวิชาการ 
     2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
   1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
   2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  
  4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ

บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 

2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6 
ด้านคือ  
   2.1.1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.2.  ด้านความรู้ 
  2.1.3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4.  ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
  2.1.5.  ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  2.1.6.  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
     จากการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(4 ปี) “อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) น้ัน สามารถแสดงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน ดังน้ี 
   2.2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     1)  แสดงออกซึ่งความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
        2)  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน  
     3)  มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
     4)  มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติ 
   2.2.2 ด้านความรู้ 
                  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
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พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน(TPACK) การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
          2)  ความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเน้ือหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
          3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   
         4)  มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน           
   2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                  1)  คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform)และโลกอนาคต นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
    2)  เป็นผู้นําทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนําและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
    3)  สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
    4)  ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   
   2.2.4 ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
   1)  เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม  
   2)  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนร่วม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
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   2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี 
   1)  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   2)  สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
    3)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและ
การลอกเลียนผลงาน 
   2.2.6 ด้านวิธวิีทยาการจัดการเรียนรู ้

  1)  มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

  2)  มีความสามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจํากัดทางกาย 

  3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญที่สุด 

  4)  สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองให้เต็มตามศักยภาพ 

  5)  มีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และการพัฒนาตนเอง  
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 2.3 การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
       บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ความสามารถในการทํางานหรือ 
ประกอบ อาชีพดังน้ีได้ 
  2.3.1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
  2.3.2 เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน 
   2.3.3 นักฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
   2.3.4 นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
 2.4 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษา 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กําหนดให้
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาทํางานวิจัยในช้ันเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือ
โครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเก่ียวกับภาระงานที่รับผิดชอบ
ในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 
3.  นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรบันักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)  กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเบ้ืองต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการ
สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และ
สติปัญญา และความมุ่งมั่นในการศึกษา 
  การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ความเป็นครูและพ้ืนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้
ความรู้ และทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการนําไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 
 3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ          
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)มีการ
ประชุมนักศึกษาทุกช้ันปี ในแต่ละภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ1 ครั้งเพ่ือช้ีแจงการเรียนการ
สอนของแต่ละภาคการศึกษา มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมกันกําหนดตารางวัน เวลาในการให้
คําปรึกษาและมีการกํากับดูแลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) กําหนดให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) โดยให้สถาบันการศึกษา
กําหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหาร
จัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ    
   3.3.1 กิจกรรม 
      1)  กิจกรรมเสรมิสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
     2)  กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจติสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
     3)  กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตรย์ิ และความเป็นไทย 
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     4)  กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
     5)  กิจกรรมลูกเสอื/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
     6)  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
     7)  กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง  
     8)  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
     9)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
     10) กิจกรรมทางวิชาการ 
     11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
  3.3.2 กําหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่สามารถทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   3.3.3 มีระบบสนับสนุนและให้คําแนะนํานักศึกษา โดยการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษาได้ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับ
คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
  3.3.4 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทําหน้าที่ดูแลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาน้ัน ๆ โดยการเขียนคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือนําเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
       3.3.5 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

      
4.  อาจารย์ 
  4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
คัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา สมรรถนะช้ันปี 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หน้าที่ในการจัด  การเรียนการสอน 
และมอบหมายรายวิชาให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

4.2 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มี

อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเน่ือง  โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้พัฒนา
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนา เก่ียวกับประเด็นที่ตนเอง
สนใจ หรือมีความเช่ือมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา  
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   4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา 
  4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เก่ียวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้  

ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา 
  4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดทําร่างการปรับปรุง 

หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
4.4 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
  4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 
  4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรง

ความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหน่ึงภาคการศึกษา 
  4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  มีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเน้ือหาและจุดประสงค์ที่สนองกับบริบทที่จะนําหลักสูตรไปใช้
ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
  2)  มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพ่ือแสดงความเช่ือมโยง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบ
การศึกษา หรือไม่เกิน 4 ปี 
  3)  มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
  4)  กําหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากน้ันมีการกํากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  5)  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร  
  6)  มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
   1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)“อิงสมรรถนะ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  2)  มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ครบถ้วนและใช้ได้ตลอดเวลา ส่วนใน
ห้องสมุดสําหรับนักศึกษาครูที่มีหนังสือ และตําราท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่สามารถใช้อ้างอิงและ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 
  3)  มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 การบริหารงบประมาณ 

เป้าหมาย การดําเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

มี แ ผน ก ารจั ด ส รร งบป ระม าณ
ประจําปี งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
วัส ดุครุ ภัณ ฑ์อ ย่างเพี ยงพอเพ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

    
   ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทย
บริการเป็นผู้ดําเนินการการบริหารจัดการ ส่วนระดับคณะและสาขาวิชามีหนังสือ ตําราและวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมน้ันมีเพียงพอที่จะใช้ใน
การฝึกทักษะที่จําเป็น แต่ในส่วนของการฝึกทักษะเฉพาะ หรือการวิจัยยังมีความจําเป็นที่จะต้องจัดหา
เพ่ิมเติม  
 สถานที่และอุปกรณ์การสอน ทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน มีดังรายการต่อไปน้ี 
   อาคารเรียน ใช้อาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง
เป็นอาคาร 3 ช้ัน แต่ละห้องมีขนาด 8 x 8 เมตร จุ 40 ที่น่ัง จํานวน 18 ห้อง  
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  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ ใช้ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และระบบไรส้าย 

(1) ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์ด้านมัลติมีเดีย และอินเทอร์เน็ต 
(2) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย Internet Server 2 ชุด 

เช่ือมต่อISP Uninet  
(3) ระบบปฏิบัติการ Wireless LAN และอินเทอร์เน็ต แบบ Unlimited User 

ครอบคลุมพ้ืนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 1. สาขาวิชาประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือ 
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่
จําเป็น  

 2. สาขาวิชาประสานกับห้องสมุดในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละ 
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
 

        การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 สาขาวิชาสํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจํา 

ทุกปีในการประชุมสาขา การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา และสรุป
แหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในสาขาวิชาคณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการ 
 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานนคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

× × × × × 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนิน การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดกาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

× × × × × 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

× × × × × 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(7) มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

× × × × × 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

× × × × × 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 × × × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมท่ีกําหนดและเป็นประจําทุกป ี

× × × × × 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูในสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา 

× × × × × 

(15) จํานวนผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่า
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ร้อยละ 100 

   × × 

 

หมายเหตุ  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง 
โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร ทั้งน้ี หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้อง
มีผลการดําเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การ
ประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 



หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 
1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
  1.1 กระบวนการประเมินและปรบัปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยกรรมการบริหารหลักสูตร หลังการสอนวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา และรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
กลยุทธ์การสอน 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้ นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา  และ/หรือมีการสังเกตการณ์สอนโดย
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 โดยสํารวจและประเมินภาพรวมจากข้อมูลนักศึกษาปีสุดท้าย  บัณฑิตใหม่ ผูท้รงคุณวุฒิ และผู้ใช้ 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินบริหาร
หลักสูตรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ  
 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะรวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานการประเมินผลเสนอประเด็นที่
จําเป็นในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร โดยจัดประชุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี 
ตามกระบวนการดังน้ี 
 4.1 นําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและหลักสูตร สรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร 
 4.3 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก   
คําอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ก 
คําอธบิายรายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น Non-Credit  
 Basic English 
  การใช้คํา ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การตอบคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily life 
particularly in the factual section, introducing oneself and others, The answer questions 
about personal information, as well as the use of English for communication in a familiar 
situation, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6) 
  English in Daily Life  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบ้ืองต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคํา การเรียงลําดับคํา รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic knowledge 
of English grammar, funcation of words, word order, and sentence patterns in basic tense for 
communication in daily life,focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
 
2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 
  English in General Situations 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and grammer in both 
familiar and unfamiliar situations focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 
  English in Workplace 
  ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีรูปแบบ
ของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 

  English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex structures 
and forms of formal language use, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 
2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (1-2-6) 
 Thai for Communication  
  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่อง
ที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้นํ้าเสียงในการพูกสื่อสาร 
อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง
อย่างหลากหลาย 
 
  Use Thai language to communication propertyaccording to the situation. Analye 
and summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking in things 
that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and in various 
language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. 
Read for comprenension from various types of writing, writing various types of works according 
to the principles of writing, having menners for listeing, speaking, reading and writing,focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ         3 (1-2-6) 
   Thai for Specific Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูดการ
เขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียน
หนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และ
เจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The development of language skills to effectively withoccupationfocusingon 
speaking, writing on various occasions,commenting, business negotiations, business letter 
writing, business communication through writing,  writing of the press releases on business, 
business communications and business negotiation in real situations through social media,  
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์       3 (1-2-6) 
   Thai for Critical thinking  
 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสารจาก
การฟัง และการอ่านสามารถนําสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนําเสนอได้  การฟังเพ่ือจับ
ใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับ
ใจความการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารใน
สังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The concept of thinking, a type of thinking,analyticalthinkingand synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the obtained data 
toword the processes of analytical thinking and presentation, listening for comprehension, 
listening for data analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening 
including comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical 
reading,social communication and real situations, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 
 2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
2810310  นันทนาการในชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation In Daily Life 
   ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความสําคัญของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต
หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจําวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
  The meaning  characteristics and scope of recreation .The importance of 
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in daily life 
Practice recreation activities suitable for body development Mind, emotion, society To 
create self-worth Know yourself And live happily in society. 
 
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม       3 (1-2-6) 
   Ethics and Social Responsibility 
  ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความ
จริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา 
และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านต่าง ๆ เพ่ือการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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  The meaning and the importance of ethics and corporate social responsibility, 
humans and the use of reason and ethics, understanding and life in accordance with the 
principle of science, philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
consistent with the truth of the world and life, the development of their physical, verbal, 
and ethics, as a religious principles and ethical morality for good life, the development of 
intellectual and creative problem solving, the development of life skills in various 
fieldsforpeaceful living together with other people and society,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต      3 (1-2-6) 
   Life skills and personal development in a dynamic world 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการดํารงชีวิตปัจจัยพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตน
และบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 
  Basic knowledge about human behavior,learningskillsfor life, Fundamentals of 
human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, the philosophyfor oneself 
learning, personal and personality development, human relations and teamwork, 
management of conflicts and the health promotion, and problem solving skills in the 
society of change,focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
  
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร         3 (1-2-6) 
   Communication Psychology  
  แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การส่ือสารระหว่างบุคคล 
กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การท่ี
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการส่ือสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
งานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การ
บริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิต
อาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 
  The concepts and process of communication, how to study communications in 
the organization, communication between group and organization, a good messenger and 
reciever, reflections of the communication, the organization structure related to the 
efficiency of communication, the impact of communications on job performance, the job 
satisfaction and organizational commitment including the application of psychological 
knowledge to enhance efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the motivation to  
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persuade and an analysis of personal body language, volunteer for community 
development,focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
 3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 
    ศึ ก ษ าแ น วคิ ด  ห ลั ก ก า รท ร ง ง าน  ห ลั ก ป รั ช ญ า เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง  แ น ว คิ ด 
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์ความรู้ไปใช้
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development,principles of the royal projects, as well as analye the intelligent learning 
approach for pilot community development based on the king wisdom and including the 
application of the obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual 
problems in their own daily lives and communities focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies. 
 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ 3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 
  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธ์ุ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้
แนวทางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการแก้ปัญหาทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมือง
เพชร เน้ือหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
และเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง
อย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง
ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 
  Geography, history of Petchaburiprovinceand local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, society, art and 
culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study of the project under the 
Royal Initiative of His Majesty the KinginPhetchaburiprovince,ploblem and the use of the 
approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems, 
approach for local development, Petchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and the 
process of creating a Petchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  
beliefs, wisdom and unique in condtruction of Petchaburicrafsmanship, the theory and the  
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integrated practice from a variety of the relevant case studies such as the appreciation of 
the craftand practice to create the craft as well as cultural and tradition succession of 
Phetchaburi province, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 
   Thai Society and the Current ASEAN Community 
    สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  ค่านิยมที่
มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
พลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัว
ภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
รวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการ
ปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The thai social in the past to the present, the governor of Thailand's historical 
past, values oriented public interests, the values of the citizenship, way of democratic 
citizenship, current Thai public administration system, ASEAN community, intercultural 
communication, the mobility of labor, technology and innovation, stability, human 
trafficking problems,drugs, environmental and international relations, learn about the 
practice in data searching,  concepts presentation, knowledge development, ideas, 
attitudes, and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies  
 
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (1-2-6) 
 Potency Citizen 
    วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ 
กติกาของสังคม และกฎหมายเบ้ืองต้นที่ เก่ียวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์  และวิถี ชี วิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง
อย่างหลากหลาย 
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  Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and peaceful in 
Thai society and international community in accordance with the principles of tolerance, 
create and comply with social rules and basic laws related to democratic way of life with 
the King as Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, have a 
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 
2340310 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย        3 (1-2-6) 
   Basic Knowledge of Laws  
    ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษา
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจําวัน
แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและ
คอรัปช่ันระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปช่ันนโยบายและมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการ
ปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 
 General knowledge of law with relationship and need to be used in daily life 
according to the change of social phenomena in present situation, study of the principle 
of law and jurisprudence of the public law and private law, principle of basic rights and 
freedomsbased on the Constitution law, study the basic knowledge about civil and 
commercial law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the 
application and implementation of the law to be effectively in daily lives, concepts, 
theory and good governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the inspection of fraud and 
corruption, policies and measures to prevent and resolve the problem of corruption and 
misconduct including transparency and build faith in performance, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 (1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 
  ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสําคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  
ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้งอย่างหลากหลาย 
 

  Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
practice creating creative digital media, publishing media online. The significance of media 
literacy in the context of information society, impact of the media, skills and elements 
analysis of media for literacy, the principle and access information from mass media to 
achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to themselves 
and the society in various forms, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 
3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6) 
 Economics in Daily Life 
  หลักการเบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยกําหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้บริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักการคํานวณรายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศใน
ดุลการชําระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสําหรับที่อยู่
อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จําเป็นการบริหารหน้ีส่วนบุคคล การบริหารความ
เสี่ยงและการประกันความม่ันคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละ
ช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the 
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market having perfect 
competitive and imperfect competitive, calculation method of national income, finance 
and banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance in the balance of 
payments, the application of principles of economics in daily life, personal financial 
managemen, personal financial planning, personal financial statements, individual income, 
income management, housingfinance, financial terms of the vehicles and equipment 
needed to manage personal debt, risk management and insurance of persons, savings and 
investment of individuals, financial planning in each age, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3 (1-2-6)   
 Modern Entrepreneur 
 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดต้ังองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ  ทางด้าน
การบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดําเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่ม
ตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ การจัดทําแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The role of small business in the economy,methodof establishment of a 
businessorganization, responsibility in the field of business administration, financial control 
and business, the implementation of various small businesses,starting business in the 
digital era, problem solving and decision making, the vision in the development of the 
business enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, business plan 
preparation and experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 
3330030  ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 3 (1-2-6)  
  Leadership and Teamwork 
  ความหมาย ความสําคัญของผู้นําและภาวะความเป็นผู้นํา รูปแบบของผู้นํา บทบาทของผู้นํา
และผู้ตามท่ีดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นํา การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผู้นํา ทักษะการทํางานเป็นทีม 
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 

  Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the role 
of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, personality 
development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in the teamwork,group 
process and solving problems together, the development of the personality, and the 
public speaking training for careers, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 
3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 3 (1-2-6)  
 Basic E-Commerce 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บสําหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การชําระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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 Introduction to electronic commerce,technology infrastructure and tools on 
the Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, electronic 
payment systems, legal and ethical issues related to electronic commerce, Business trial 
using electronic commerce, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 
3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3 (1-2-6) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 
    สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st century 
effectively,focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
  4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ        3 (1–2–6) 
   Sports for Health Development 
    วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย การว่าย
นํ้าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมนํ้าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น 
กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือก
กิจกรรมกีฬาประเภทเด่ียวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The purpose and benefits of sport for health, model and methods 
forexercise,swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for ages, 
precautions and prevention of injuries from sports, sports health and go on diet,recreation, 
tactics, rules of compettion and courtesy of a player and a good sport spectators, the 
sports for recreation including single and team sportthat student can choose what 
interests, sports for development of the holistic health,focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3 (1-2-6) 
   World, Science and Technology 
    บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้านพลังงาน
และภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อ
สิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์
คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The roles of science and technology in the development of community, the 
nation of energy, global warming, the natural resources and environment, agricultural and 
agricultural industry, critical thinking skills, able to understand in problem and use science 
and technology to solve the various fields of problem, development of science and 
technology, the use of chemicals in dialy life, the impact of chemicals on the  
environment, sun’s radiation and radioactive materials,home appliances and electrical 
equipment, the impact of scientific advances towards humans, social, environment and 
culture, use scientific analysis to understand and solve the problems in their lives,focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขยีว      3 (1-2-6) 
   Environment and Green Technology 
    ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและ
บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
planning the use of resources, technology in preventing and solving environmental 
problems, skills to create innovative environment for sustainable development, natural 
disasters, the classification of natural disasters, causes and the risky areas to natural 
disasters, effects and protection from natural disasters, green technology and 
environmental development for sustainable,focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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4420310 เคมีในชีวิตประจําวัน         3 (1-2-6) 
   Chemistry in Daily Life 
    ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทําความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการด่ืม การกินหรือการแก้ปัญหา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและ
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและการดํารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมี
อย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบ้ืองต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง
อย่างหลากหลาย 
 

  Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, cleaning 
agents, food additives, milk and milk’s poducts, cosmatics, papers, the glue, resins, 
cement, drugs including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, 
eating or health care, the relationship of Thai wisdom and the use of chemistry 
knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of 
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including thethe use of 
chemicals in the right way,  and detoxcification of hazard chemicals,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
4430110 คณิตศาสตร์สําหรับธุรกิจ        3 (1-2-6) 
   Mathematics for Business 
    คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้ใน
การชําระค่าไฟฟ้าและนํ้าประปา การคิดดอกเบ้ีย ระบบการผ่อนชําระ  และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะ
คิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบ้ืองต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและปัญหาเชิงธุรกิจ 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, the interest 
charged, installment system, actuarial science, critical thinking skills in mathematics, 
preliminary statistics analysis to solve problems in daily life and business problems, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
4430120 การคิดและการตัดสินใจ        3 (1-2-6) 
   Thinking and Decision Making 
    หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ กําหนดการเชิงเส้น  และการนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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    The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking, 
information analysis, logic and reasoning, decision processes, The process of scientific 
knowledge acquisition,linearprogramming and its application in solving problems in their 
daily life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
4520110 การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติ      3 (1-2-6) 
   Thai cooking and Internation cooking 
    อาหารหลัก 5 หมู่ การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้
เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good 
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food safety, 
Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career or extra income,focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
4520120 ขนมและเครื่องด่ืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ       3 (1-2-6) 
   Dessert and Beverage for Business 
    ความรู้เบ้ืองต้น เก่ียวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําประกอบขนม
ไทยและเบเกอรี่หลักการ ช่ังตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติทําขนมไทย 
และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองด่ืมเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทํา
เครื่องด่ืมการตลาดและการจัดการธุรกิจเคร่ืองด่ืม เพ่ือสามารถนําไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and equipment 
used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, packing measures, marketing 
principles and business management, Practice in making Thai desserts and bakery, 
principles and technology of beverage production, Healthy drinks,learning to drink, 
marketing and beverage business management, be able to work and be self-reliant, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ      3 (1-2-6) 
   Conservation Biology and Plants 
    หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ใน
ชีวิตประจําวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์
การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
การอนุรักษ์ความสําคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Principles and biological theories related to conservation, critical thinking skills 
and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes in biodiversity, the 
application of biotechnology in various areas including agricultural, food and medical in 
dialy life, the ethics of conservation, the interference and community structures of 
organism, the relevance of human, the design and management of conservation areas, the 
political  economy of conservation, the importance and value of the florae to life, 
diversity of the florae, the local wisdom in the application of the florae, critical thinking 
and problem solving skills in conservation and development of the florae, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
5600010 เกษตรในชีวิตประจําวัน        3 (1-2-6) 
   Agriculture in Daily Life 
    เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก การ
จัดการทรัพยากรทางนํ้าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและ
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ดํารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความ
ปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนําไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนเน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the management of coastal and 
marine resources, planting and animal husbandry for recreation and usefulness in dialy 
life, learning agricultural skills to survive,organic farming to safety, agriproduct processing 
with ability to apply as professional career for sustainable self-reliance,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน      3 (1-2-6) 
   Renewable Energy and Energy Saving 
    พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า
เบ้ืองต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ ย่ังยืน ใน
โครงการพระราชดําริ การประหยัดพลังงานสําหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้าน
พลังงานอย่างย่ังยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy, 
introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation,study on 
technology of sustainable energy in the Royal initiative projects of His Majesty the King, 
energy saving for a house and industrial buildings, energy-saving devices, approach to 
energy saving and technology for energy saving, the integration of renewable energy 
technologies and energy needs of the community focusing on the foundation 
development of stability and sustainability of the energy,focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      3 (1-2-6) 
   Innovation Creative for local development 
    ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการ
ดําเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

    Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development of 
creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking process and writing an 
operation plan. Apply appropriate application of technology. Adding value and developing 
products creatively. Learning principles of creative management, intellectual property, and 
commercialization as well as developing creative thinking to solve problems that occur 
within the local community,focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
6840110 จิตสํานึกและวินัยจราจร        3 (1-2-6) 
   Conscious mind and Traffic Discipline 
    ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบ้ืองต้นทัศนคติและพฤติกรรม
การขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ 
การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่จิตสํานึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, Attitude 
and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving practice, analyze driving 
behavior, examination and evaluation of driving behavior,Consciousness in traffic safety, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต      3 (1-2-6) 
   Computer Skills in Dynamic World 
    องค์ประกอบท่ีสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การทํารายงานการสร้างตารางคํานวณ การนําเสนอผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การกําหนดความต้องการและ
ขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมิน
คุณค่าของสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมท้ังศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรม
ทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคํา ตารางการคํานวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Essential elements of information and communicationtechnology, the use of 
information and communication technologies, reporting, creating spreadsheets, 
presentations, network communication and the effectivelyuses of information technology 
and modern communication as well as investigation of the law relating to the use of the 
computer and information technology,  ethics and the health of computerusers,critical 
thinking skills to use technology and the creatively use of information technology 
including the practice in operating system program, data searching, word processor 
program,spreadsheet and the presenatations. Practicing the operating system program data 
query, word processing, sperdsheet and presentation,  computer application to relate with 
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 
 
 



 
 

89 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
7003120 ทักษะการคิด 3 (1-2-6) 
  Thinking Skills 
    วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language and symbolic, 
and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems 
solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain information in today’s 
global and making decisions based on data, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ 3 (1-2-6) 
 Life and Health 
    กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร 
ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะ
เสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธี
พยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 

  The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, 
food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food consumption in the 
balance, food sanitation, nutritional status, consumption behavior, environment and 
factors affecting health, care promotion and health risks, holistic health care with 
traditional medicine, national health security, methods for adult and gerontological 
nursing, resuscitation, appoarches of care for disaster victims, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 1)  หมวดวิชาชีพคร ู
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 2(1-2-3) 
 Teacher for Modern Society 
 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดํารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เก่ียวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสําหรับคร ู
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสังคมยุคใหม่  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role 
model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society 
analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, 
ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional 
development appropriate for Learner and Modern Society using experiences and case 
studies, practice using reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes in present and future 
 
1063402  ปรัชญาการศกึษา 2(1-2-3) 
 Education philosophy 
 วิเคราะห์เช่ือมโยงปรัชญาพ้ืนฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับบริบทของการศึกษา 
สังคม การเมืองเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายการศึกษาแผนการศึกษาระดับต่างๆ
เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะที่สอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญา
การศึกษาบริบทและนโยบายการศึกษาต่างๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครู
และการดํารงชีวิตอย่างสมดุล 

 

 Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai thinking base 
and the context of education, society, politics, economy, science, and technology 
including education policies, educational plans at various levels. Proposing guidelines for 
managing education and developing learners with a competency base that is consistent 
and balanced with Education philosophy, context, and various educational policies which 
can be applied in the performance of teachers' roles and live a balanced life. 
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1052503 จิตวิทยาขัน้สงูเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 2(1-2-3) 
 Advancing Psychology for Learning and Improve Lives) 
 วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ    การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ให้
คําแนะนําและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to 
develop learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of 
psychological development theories, educational psychology, guidance psychology and 
counseling psychology, executive brain function for learning, learning and development 
promotion by age and individual difference of learners, learning management for learners 
with special needs, explore the case studies and the reflective practice to design learner 
assistance and development based on individual ability of each learner, persist to develop 
learners with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report 
system to give  the advice guideline and feedback to parents  and related people which 
leads to collaboration in learner development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date. 
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1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูในศตวรรษ 21 2(1-2-3) 
 Language and Culture for Teachers in 21st century 
 ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิค
วิธีการใช้สถานการณ์  อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการ
สอน การรู้เท่าทันสื่อ  จรรยาบรรณการสื่อสารฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง 
เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  
การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูยุคดิจิทัล ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

 

  Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special 
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, 
Positive Culture, Inspiring and techniques of Language. Situation the influence of the 
changes in the digital society affects Communication in teaching and Learning Media 
literacy Communication ethics.Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek 
for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for peaceful living 
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1022203 การพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 2(1-2-3) 
 Competency Based Curriculum Development 
  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกโดยใช้ฐาน
สมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เก่ียวข้อง 
และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 

  Develop a school-based curriculumand subjects curriculum in nature of major 
by Competency Based and related to school and community context, implement and 
evaluate curriculum through application of curriculum basic knowledge, curriculum 
evolution, curriculum theories and development model, backgrounds of curriculum 
developmentin educational philosophy, psychology, social, culture, technology and other 
factors; basic education curriculum, school-based curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development; 
and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(1-2-6) 
  Innovation and Technology Digital for Education 
  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้
สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

 

  Apply innovation and digital technologies for education management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovator 
based on contexts, learner individual differences, concepts, and theories being relevant to 
innovation and technology digital for education, laws, and ethics in utilizing innovation and 
digital technologies. In order to be able to select and apply innovation and digital 
technology for educational effectively, and use reflection to apply for self-development 
to become a good teacher, know broadly, be up to date, and keep up with changes. 
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1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3(2-2-5) 
  Competency based Instructional 
  วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้  ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้ือหาและ
ภาษา สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน  การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 

  Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be an 
competency and innovator, enhancing student learning, attending and accepting individual 
differences among students, creating activities and learning atmosphere for promoting students 
happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating knowledge, content, 
curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using learning theories, 
educational philosophy, instructional innovation for skills development in the 21st century,  
integrated instruction, integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and 
language integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources in local 
community, digital technology media, inclusive education, coaching, classroom management, 
designing and lesson plan writing related Learner standard micro-teaching, practicum in real 
situation; to be a responsible and committed person in developing learners fulfil their potential 
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1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  2(1-2-3) 
 Competency Based Learning Measurement and Evaluation 
  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และออกแบบ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

  Measure and evaluate Competency Based through methods which are practical 
and appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, and 
learners with special needs, reflect the evaluation result for learner development and 
quality development of learning management under the concepts and theories of 
measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner development, design; implement the 
quality assurance in education proper and creative measurement and evaluation, and use 
the reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, 
and up to date 
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1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning 
  วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 

  Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner 
individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply 
digital technologies for creating innovation in research to solve problems and develop 
learners, relevant innovation in community in order to be able to implement research 
results in developing learning management and learners, and use reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes 
 
1004901 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Self-Development Report 
  จัดทําคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

  Create Self-development Report by gathering, analyzing and synthesizing 
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the lesson 
learned from teaching experience in educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as share and 
learn under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 1 
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจําช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

  Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in 
teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of 
teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, conclude the guideline and activities 
for teacher profession development both inside and outside educational institutions 
through the process of observation and analysis of teacher performance, conclude the 
lesson learned from learning experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as share and 
learn under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 2 
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับการ
สง่เสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

  Behave as a good example with morality and conduct according to professional 
ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, media 
and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 3 
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
นําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

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



 
 

100 

รหัสวิชา    ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
 Internship 1 
  ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เป็น
ผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
เสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู ้ ออกแบบสื ่อ/นวัตกรรม วัดและ
ประเมินผล จัดทําโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ชุมชน รายงาน
ผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อน
คิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

  Operate on teaching a major subject to enable students to learn happily. 
Inspire to be a learning enthusiast and have the cognition. Aware of the learner’s health 
by designing a lesson plan that promotes learning skills and thinking skills of learners. 
Learning management, innovation media design, measurement and evaluation. 
Preparation Develop Project appropriate for context and participation form student 
teachers and Community student development report. Perform duties as a teacher in 
educational institution, participate with professional activities, develop the innovation to 
develop learners through the observation process, recording data, analyzing, 
synthesizing, lesson learned and reflective thinking to apply for develop oneself to be a 
good teacher with be proficient, up to date and keep up with the changes 
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1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
 Internship 2 
  ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
นําไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

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

7091001 เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-3-5) 
 Technology for Science 
 สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กําหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
แก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร์ 
 

 Scientific inquiry, identifying problems or requirements, information gathering, 
selection design methods, design and making, testing, modification and improvement, 
assessment, technology selection for solving problems, and technology use that are 
applied in science projects 
 
7091101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร์ 2(1-3-5) 
 English for Computer Teachers 
 ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาทางด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์คําศัพท์ใน
บทความ คู่มือ ตําราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ สามารถนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 

 Practicing reading and writing in English relating to computer field, analyzing 
vocabulary in articles, manuals, textbooks, journals and publications, giving presentation in 
English 
 
7091201 วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computational science and computer mathematics 
 ระบบเลขจํานวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคํานวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์ 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์  
ทฤษฎีกราฟ ฝึกปฏิบัติการจําลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพ้ืนฐานการแก้ไขปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ หลักการและแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ
และการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงคํานวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 

 The real number system, number base systems, number base conversion, 
number base calculations, logic, relation and function, set theory, Boolean algebra, logic 
gate, Karnaugh map, vector, matrix, graph theory, practicing logic gate simulations, block-
based programming, the fundamental principles for solving mathematical problems, the 
computational thinking principles and concepts, decomposition, pattern recognition and 
abstraction, case studies of computational thinking in everyday solving problems  
 



 
 

103 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 

7091303 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Algorithm and Computer Programming 
 ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัวแปร โครงสร้าง
ควบคุม การนําเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 
 

 Algorithm, flowchart, problem solving, logical thinking, data type, variable, 
input, output, the principles of programming, analyzing problems using programming 
methods, practicing programming with computer languages, developing small problem 
solving programs 
 
7092301 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Education Information System Management 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรมตาราง
คํานวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
 

 The concepts of information system management, office automation system, 
components of educational information system, application of information system in 
decision making, and practicing to use software packages for office automation 
management, word processing programs, presentation programs, spreadsheet programs, 
information management with modern technology, and information system management 
in education 
 
7092303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
  Object-Oriented System Analysis and Design 
 ระบบสารสนเทศขององค์กร กําหนดผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ สํารวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน กําหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ 
ใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล 
ออกแบบข้อมูลนําเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน
ขนาดเล็กและการจัดทําเอกสารรายงาน 
 

 Organization information systems, people who are involved in the 
development of information systems, systems development process, task analysis, 
problem definitions and system feasibility analysis, data flow diagram, data relationship 
diagram, data dictionary creation, input data design, form design, display results of the 
system, practicing to analyze small system design and report documents 
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7092502 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Architectures and Maintenance 
  หลักการทํางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประกรอบใน
การทํางานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจํา หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม 
การอินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoTอุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้
งานระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล 
ปฏิบัติการติดต้ังระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการ
ซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   

  The principles of computer systems, hardware, software, microprocessors, 
computer structure and components, memory, functions of logic circuits, bus systems, 
command signals and control circuits, interface and Internet of Things (IoT) devices, 
devices and computer assemblies, types and practical applications of operating systems, 
roles and functions of operating systems, task allocation or processor allocation in 
processing unit, and practicing to install operating system and peripheral devices, problem 
analysis, maintenance, and practice in computer maintenance 
 
7093403 การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Information and Database Systems Management 
 องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ
สร้างแบบจําลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทําใหเ้ป็น
บรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมลู ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณศีึกษาการออกแบบ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 

 

  Components of database and database architecture, relational database design, 
data model, data relationships, relational algebra, data dependence and normalization, 
data dictionary, Structured Query Language (SQL), data integrity, case studies of small 
database management system design 
 
7093404 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design  
 ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบงาน
กราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์สําหรับสร้างงานกราฟิกได้ 
 

 Designing art, drawing, color theory and graphic design, the principles of graphic 
design, types of graphics, creating art and graphic materials, customizing graphics, 
infographic, practicing to use application software for creating graphics 
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7093501 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
 Electronic Teaching Development 
  ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เน้ือหา เทคนิควิธีการ
ผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  Theory of electronic media design and production, content analysis, production 
techniques and quality evaluation of electronic media, selecting a communication channel 
suitable for media dissemination, practicing application programs for producing electronic 
media 
 
7093504 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 Multimedia and Animation Design 
  หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ 
หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สําหรับงานมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน การออกแบบโมเดลล่ิง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอ
นิเมชัน ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา 
 

  The principles and theories of multimedia and animation, types of animation, 
object management, the design principles of two-dimensional and three-dimensional 
animation, practicing to use application software for multimedia and animation, modeling 
and design, texture creation, project creation and conversion, producing multimedia and 
animation that can be applied in education 
 
7094701 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Applications Research Development 
 การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผล 
รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพ่ือการนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
 

 Research and development, literature review, project development, data 
analysis, data interpretation, conclusion, report writing, and writing academic articles for 
presentation at academic conferences 
 
 
 
 
 



 
 

106 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 

7094705 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computing Project 
 วิเคราะห์ความหมาย ความสําคัญ หลักการจัดโครงการ การบริหารการจัดโครงการ ออกแบบ
และดําเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ ทํารายงานการจัดโครงการ 
 

 Definition and importance and the principles of project management, project 
management, project design and implementation, evaluation, practicing writing and 
organizing projects, documenting project reports 
 
7094801 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Learning  Management Science 

 วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการคํานวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
 Analysis of Computing Science and Technology Design curriculums (according 
to IPST), writing learning plans, instructional design based on the context of learners, 
activity design,  production and use of learning media, measurement and evaluation, 
teaching practice by integrating learning management for promoting 21 st century skills of 
learners 
 
   2.2)  วิชาเอกเลือก 
7091301 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Laws and Ethics 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ความฉลาดทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระทําความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
 

 Computer Crime Act, personal privacy protection law, freedom of opinion and 
expression, intellectual property, computer and internet crime, professional codes of 
conduct and ethics in computer professionals, digital citizenship, digital intelligence, media 
literacy, case studies of computer and internet crime offenses 
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7092601 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสงู 3(2-2-5) 
 Advanced Language Programming 
 แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบเจค 
วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการ
เขียนโปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 
 

 Concepts of Object-Oriented Programming (OOP), object-oriented technology, 
object-oriented model, object-oriented properties, object classes, object life cycles, 
graphic user interface, database connection, using tools and techniques in advanced 
educational programming, practicing application programs for programing in education 
 
7093401 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network System 
 ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี ระบบความ
มั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร บํารุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 Communication theory, computer network, communication protocol, topology, 
network security, Internet, practicing analysis, design, implementation of Intranet and 
Extranet systems, network maintenance, computer server 
 
7093502 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Mobile Devices Applications Design and Development 
 หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการพัฒนา อุปกรณ์
ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา 
 
 The principles and theories of mobile devices, selection of development tools, 
signal detection device, network connection device, application design and development, 
practicing to develop applications on mobile devices in education 
 
7093503 การออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Games Design and Development 
 ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาเกม องค์ประกอบเกม จิตวิทยาเกม ออกแบบเกม การสร้างเกม 
การทดสอบและจัดสมดุลเกม ปฏิบัติการสร้างเกมเพ่ือการศึกษา 
 

 Design theoryand develop games , game elements , game psychology, game 
design , testing and balance the game , operating game creation for education 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 

7093507 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Innovative Design and Development 
 ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ ประเมินคุณภาพ
นวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

 Design and innovation theory, analysis, design, development, implementation, 
evaluation, practicing development of educational innovation 
 

7094702 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Science 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้วิทยาการ
ก้าวหน้าสําหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างช้ืนงานเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร์ 
 

 Principles, concepts, and theories relating to advanced topics in computer, 
selection and application of advanced topics for computer teachers, project development 
to create innovation based on advanced topics in computer 
 
7093507 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Hardware Devices Design and Development   
   ทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์กับงานทางด้านการศึกษา ชนิดและรูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและ
ดูแลข้อมูล การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น รวมถึงการเน้นการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา 
 
 Basic theories about computer systems, hardware and software, information 
technology that are useful for educational work. Type and format of information Data 
transmission equipment Data storage and care Basic computer programming Including 
focusing on educational applications 
 

7094402 ระบบรวมปัญญา 3(2-2-5) 
 Intelligence Systems 
   ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่างๆ การประมวลผลและการ
แก้ปัญหาของมนุษย์  การแทนความรู้  ฐานความรู้  กฎ และการอนุมานความรู้ 
 

 Artificial intelligence theory Application of artificial intelligence in various fields 
Processing and solving human problems Knowledge representation, knowledge base, rules 
and knowledge inference 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศกึษาด้วยตนเอง) 

7094804 การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ 2(1-3-5) 
 English Computer Teaching 
   เตรียมและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 
1 ช่วงช้ัน ร่วมกับเพ่ือนครูผู้เช่ียวชาญอาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึก วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองนําไปวางแผนพัฒนา และรายงานอย่างเป็นระบบศึกษา 
ฝึกปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการวางแผน บันทึก ประเมินผลอย่างเป็นระบบสมํ่าเสมอ และนําเสนอ
ประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความรู้และเข้าใจในหน้าที่ครู
และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
 

 Prepare and practice teaching in schools using English. According to the content 
that he studied at least 1 class with friends Expert teacher Advisors Have a learning 
management plan School curriculum development Organize student development 
activities, record analyzes of learning management results Systematic problems of learners 
Analyze their own strengths and weaknesses to develop And systematically report studies 
Teacher training in various fields is planned, systematically evaluated and evaluated 
regularly. And offer experiences to exchange knowledge in groups from time to time 
Continuous For knowledge and understanding of teacher duties and skills in learning 
management Learning management practice Develop research courses to develop 
learners And organizing student development activities 
 
7093510 การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing and Modern Web Technology 
   ความหมายและหลักการประมวลผลบนก้อนเมฆ สถาปัตยกรรมการประมวลผลบนก้อนเมฆ
และเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บ
สมัยใหม่ 
 

   Definition and principles of processing on clouds Cloud computing architecture 
and modern web technology Development and application of cloud computing and 
modern web technology 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

 
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสตูร และชื่อปรญิญา 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 เหตุผล 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in 
Computing 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in 
Computing 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย):ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ (ไทย):ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education Program in 
Computing 

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Ed. (Computing) 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย):ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ (ไทย):ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education Program in 
Computing 

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Ed. (Computing) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 เหตุผล 
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตาม

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตแบบอิงสมรรถนะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เหมาะสม
และตรงตามการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
มากขึ้น 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    166 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               12 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 12 หน่วยกิต 

  1.2 ลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          6 หน่วยกิต  1.2 ลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           3 หน่วยกิต 2. ปรับโครงสร้างในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
สาระวิชาชีพครูมีการปรับเพื่อให้เป็นไปตา
มาตรฐาน มคอ. 1   1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        6 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         6 หน่วยกิต 

  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     9 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาเอกบังคับมีการเพิ่มเติมกลุ่มวิชาที่
เกี่ยวกับการสอนวิชาเอกเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ 4 ปี 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           130 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 52 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 37 หน่วยกิต 

    1) วิชาบังคับ                                 32 หน่วยกิต   1) วิชาครู                                22 หน่วยกิต   

    2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต   2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15 หน่วยกิต 

    3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู         14 หน่วยกิต        

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา                     78 หน่วยกิต  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา  ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 

    1) วิชาเอกเดี่ยว                                68 หน่วยกิต   1) วิชาเอกบังคับ                           40 หน่วยกิต 

    2) วิชาการสอนวิชาเอก                       6 หน่วยกิต   2) วิชาเอกเลือก                            20 หน่วยกิต 

    3) วิชาเลือก                   4 หน่วยกิต        

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 เหตุผล 

2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
 2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคบั 30 หน่วยกิต  2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคบั 40 หน่วยกิต  
7091101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 7091101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร์ 2(1-3-5) ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา 

และหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

7091201 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 7091201 วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 
 

7091303 ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 7091303 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
7092303 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 7092303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
7092402 

 
7092502 

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ 
การศึกษาวงจรและซ่อมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 

3 (2-2-5) 
 

3 (2-2-5) 

7092502 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

7093403 การจัดการสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูล 

3 (2-2-5) 7093403 การจัดการสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูล 

3(2-2-5) 

7093404 กราฟิกและการประมวลผลภาพ 3 (2-2-5) 7093404 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
7093501 การพัฒนาอีเลิร์นนิงและการเรียนรู้บน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3 (2-2-5) 7093501 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5)

7093504 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 (2-2-5) 7093504 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
7094701 การวิจัยทางการพัฒนาคอมพิวเตอร์และ

แอพพลิเคชัน 
3 (3-0-6) 7094701 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  

7094705 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3 (0-6-9) 7094705 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
7094801 การสื่อสารและหลักการสอนคอมพิวเตอร์ 2 (1-2-3) 7094801 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 



 
114 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 เหตุผล 
   7091001 เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-3-5) เพิ่มรายวิชา
   7092301 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 20 หน่วยกิต  
7091301 คุณธรรมและการจัดการความมั่นคง

สารสนเทศ 
3 (3-0-6) 7091301 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) ปรับชื่อ คําอธิบายรายวิชา และ

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 7092601 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5) 7092601 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสงู 3(2-2-5) 

7093401 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 

3 (2-2-5)   7093401 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

7093502 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

3 (2-2-5) 7093502 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่  

3(2-2-5) 

7093503 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 7093503 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 
7093506 การจําลองและโมเดล 3(2-2-5) 7093506 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
7093507 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ทางการศึกษา 
3(2-2-5) 7093507 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ทางการศึกษา  
3(2-2-5) 

7094402 ระบบรวมปัญญา 3(2-2-5) 7094402 ระบบรวมปัญญา 3(2-2-5) 
7094804 การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) 7094804 การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้

ภาษาอังกฤษ 
2(1-3-5) 

7093510 การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยี
เว็บสมัยใหม่  

3 (2-2-5) 7093510 การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยี
เว็บสมัยใหม่ 

3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา และ
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

   7094702 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา
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หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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7091101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
  English for Computing 
 ชนิดของคํา โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ วลี อนุประโยค 
ประโยค การใช้คําสันธาน การเชื่อมประโยคความเดียว ประโยคความ
รวม และประโยคความซ้อนเพื่ออธิบายข้อมูล  ทัศนูปกรณ์  และ
เปรียบเทียบข้อมูล  การอ่านและการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
คําศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ภาษาอังกฤษระดับสูง 

7091101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร์ 2(1-3-5) 
 English for Computer Teachers 
 ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์คําศัพท์ ในบทความ คู่มือ ตําราเรียน 
วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ สามารถนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี -
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7091201 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 
  Mathematics for Computing 
 คณิตศาสตร์สําหรับนักคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบจํานวนจริง 
จํานวนเฉพาะ ระบบเลขฐานสอง  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ เมท
ริกซ์ สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น ขั้นตอนวิธี  
ยูคลิด  และสถิติเบื้องต้น 

7091201วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computational science and computer mathematics
 ระบบเลขจํานวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การ
คํานวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต
พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ ์ 
ทฤษฎีกราฟฝกึปฏิบัติการจําลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบส
โปรแกรมมิ่ง หลักการพื้นฐานการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หลักการและแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกสว่นประกอบและการย่อย
ปัญหา การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณศีึกษาการคิด
เชิงคํานวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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7091303 ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) 
  Computer Programming Logic 
 คําศัพท์ของคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ (jargon) ที่เกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรม (pseudocode) การเขียนผังงาน และรหัสเทียม ตรรกะเชิง
โครงสร้างและตรรกะไม่มีโครงสร้าง (structured and unstructured 
logic) ซับรูทีนและแผนภูมิเชิงลําดับชั้น ตรรกะที่สมบูรณ์ของโปรแกรม 
การตัดสินใจ การวนซ้ํา อะเรย์ และการเรียงลําดับ 

7091303 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม         3(2-2-5) 
 Algorithm and Computer Programming 
 ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ 
ชนิดข้อมูล ตัวแปร โครงสร้างควบคุม การนําเข้าข้อมูล การ
แสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการ
โปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7092303 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  3 (2-2-5) 
  Object-Oriented Analysis and Design 
 บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การศึกษา
ความเป็นไปได้  การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสังเกต  การ
ทําต้นแบบ (prototype) กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดย
ใ ช้  UML (Unified Modeling Language), Use Case Diagram, 
Collaboration Diagram, Sequence Diagram and State Chart 
เป็นต้น 

7092303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
 Object-Oriented System Analysis and Design 
 ระบบสารสนเทศขององค์กร กําหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สํารวจระบบงาน 
วิเคราะห์ระบบงาน กําหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้
ของระบบ ใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล ออกแบบ
ข้อมูลนําเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการ
วิ เค ราะ ห์ อ อ กแบบ ระบ บ งาน ขน าด เล็ ก แ ล ะก ารจั ด ทํ า
เอกสารรายงาน 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7092402 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-
5)      
  Computer Architectures and Organizations 
 ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจํา มอดูลรับเข้า/
ส่งออก การเชื่อมต่อองค์ประกอบดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยคํานวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ 
หน่วยคําสั่งและการเชื่อมต่อของหน่วยดังกล่าว สถาปัตยกรรม การ

7092502 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบํารงุคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Architectures and Maintenance 
 หลักการทํางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ 
โครงสร้างและองค์ประกรอบในการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
หน่วยความจํา หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และ
วงจรควบคุม การอินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoTอุปกรณ์และการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้งาน

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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ออกแบบชุดคําสั่งและชนิดข้อมูล หัวข้อการจัดระบบ การทําไปป์ไลน์ 
การจัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผล
หลายชุด 
7092502 การศึกษาวงจรและซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Circuit Studies and Maintaining Microcomputer 
 ระบบบัส ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส 
หน่วยความจํา หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้นฝึกปฏิบัติการซ่อมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 

ระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน
หรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และ
ปฏิบัติการซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

7093403 การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
  Information Management and Database Systems 
 ความหมายของข้อมูล หลักการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ ชนิด
ของสารสนเทศและระบบสารสนเทศการจัดการสารสนเทศ องค์ประกอบ
ของระบบฐานข้อมูล คุณลักษณะของฐานข้อมูล ประโยชน์ของฐานข้อมูล  
สถาปัตยกรรมเค้ าร่างสามระดับ  และความเป็นอิสระของข้อมูล 
แบบจําลองเชิงสัมพันธ์  และกฎของแบบจําลองเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตเชิง
สัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง  (เอสคิวแอล) การสร้างแบบจําลอง
ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทําให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน 
หลักการการควบคุมภาวะพร้อมกัน การกู้ข้อมูล และความมั่นคงของ
ฐานข้อมูล 

7093403 การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Information and Database Systems Management 
 องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์ของข้อมูล 
พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทําให้เป็น
บรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณ
ภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
ขนาดเล็ก 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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7093404 กราฟิกและการประมวลผลภาพ 3 (2-2-5) 
  Graphics and image Processing 
 ทฤษฎี และหลักการออกแบบงานกราฟิก รูปทรงทั้งแบบ 2 มิติ และ 
3 มิติ ปฏิสัมพันธ์ การสร้างรูปทรงด้วยโอเพนจีแอลแบบทันเวลา การนํา
องค์ประกอบต่างๆ สร้างสรรค์งานกราฟิกสิ่งพิมพ์ กราฟิกคอมพิวเตอร์ 
เว็บไซต์ รวมถึงการสร้างกราฟิกแอนิเมชั่นที่สามารถการมองเชิงไปป์ไลน์ 
การสร้างรูปเรขาคณิต 3 มิติ การย้ายตําแหน่ง การตั้งโมเดลกล้อง การ
ให้แสงการส่องแสง การสร้างพิกเซลและการประยุกต์ใช้การประมวลผล
ภาพกับงานสื่อผสมหรือวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตได้ 

7093404 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก            3(2-2-5)
 Computer Graphic Design 
 ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบ
กราฟิก หลักการออกแบบงานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก 
สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก 
ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์สําหรับสร้างงานกราฟิกได้ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7093501 การพัฒนาอีเลิร์นนิงและการเรียนรู้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
   3 (2-2-5) 
 Development of E-Learning and Computer Learning 
ความสําคัญระบบอีเลิร์นนิง และการเรียนรู้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาอีเลิร์นนิงและการเรียนรู้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ
ข้อมูลการติดต่อและใช้ฐานข้อมูล การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลบน
ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้มัลติมีเดีย 

7093501 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์          3(2-2-5) 
 Electronic Teaching Development 
 ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การ
วิเคราะห์เนื้อหา เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ
ป ฏิ บั ติการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่ อผลิตสื่ อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7093504 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 (2-2-5) 
  Designing and Creating Animation 
 ทฤษฎีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ทั้งใน
รูปแบบ 2 มิติและรูปแบบ 3 มิติ การทําภาพเคลื่อนไหวเฟรมต่อเฟรม 
การทําภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคทวีนนิ่ง (tweening) การใช้เทคนิค
มอร์ฟฟิ่ง (morphing) การขึ้นโครงร่าง และการสร้างองค์ประกอบของ
ภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 
การออกแบบตัวละคร การใส่กระดูก การสร้างองค์ประกอบฉากให้

7093504 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน       3(2-2-5)
 Multimedia and Animation Design 
 หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของ
แอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ
และสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สําหรับงานมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้าง
และแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิเมชัน ประยุกต์ใช้กับ
งานด้านการศึกษา 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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สมจริง การสร้างเทคนิคพิ เศษขั้น พื้นฐาน  การสร้างงานรวมถึง 
Storyboard รวมถึงการสร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหว 

7094701 การวิจัยทางการพัฒนาคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชัน 
   3 (3-0-6) 
 Introduction to Research in Development of Computers 
and Applications 
 การวิจัยและพัฒนา (research and development)กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การวิจัยเชิงทดลอง (experimental 
research) การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย ตัวแปร
และการกําหนดตัวแปร สมมุติฐานและการตั้งสมมติฐาน การทดสอบ
สมมุติฐาน การสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการทบทวนวรรณกรรมที่
ทางด้านการพัฒนาคอมพิวเตอร์และแอพลิเคชัน การเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทํารายงานการวิจัยเพื่อการนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ 

7094701 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Applications Research Development 
 การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน 
วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียน
บทความวิชาการเพื่อการนําเสนอในการประชุมวิชาการ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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7094705 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3 (0-6-9) 
  Computing Project 
 การพัฒนาโครงงานระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน หรือสาขาอาชีพ ซึ่งผู้เรียนต้องเลือกเพื่อจะฝึกฝนให้เกิด
ความชํานาญในสาขาวิชาหรือสาขาอาชีพนั้น โดยจะต้องเป็นระบบงานที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหเ้ป็นที่ปรึกษาทําโครงการ 

7094705 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์              3(2-2-5)
 Computing Project 
 วิเคราะห์ความหมาย ความสําคัญ หลักการจัดโครงการ การ
บริหารการจัดโครงการ ออกแบบและดําเนินการจัดโครงการ 
ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ ทํารายงานการจัดโครงการ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7094801 การสื่อสารและหลักการสอนคอมพิวเตอร์ 2 (1-2-3) 
  Communications and principles of computer 
instruction 
 การสื่อสารและการวางแผนศึกษาผู้เรียนด้านต่างๆ ในสถานศึกษา 
การนําเสนอเชิงเทคนิคการใช้ซอฟต์แวร์การนําเสนองานขั้นสูงในด้าน
ธรรมนูญสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก 
ชุมชน และหลักสูตรในบริบทต่างๆ โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และ
การมีส่วนในกิจกรรมต่างๆร่วมกับสถานศึกษา มีการบันทึก  ตรวจสอบ
ข้อมูล นําเสนอผลการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอผล
การศึกษาเป็นรายบุคคลในลักษณะที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตร รวมทั้งสรุปปัญหาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อผู้เรียน 
กระบวนการพัฒนา และวิเคราะห์การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

7094801 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Learning  Management Science 
 วิ เคราะห์หลักสูตรวิทยาการคํ านวณ  และการออกแบบ
เทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบการสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การ
ผลิตและการใช้สื่ อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  การ
ปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี -
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7091301 คุณธรรมและการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 3 (3-0-6)
  Ethics and management of information Security 
 หลักการและทฤษฎีของคุณธรรม การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
การวางแผนความมั่นคง การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรม และความมั่นคง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบป้องกันที่
เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร  หลักการ
คุณธรรมที่ นักคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ   หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
ที่ เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่สมควรและเป็นภัย
ร้ายแรงต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคมและการป้องกัน จรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ในฐานะนักเขียนโปรแกรม  
นักวิเคราะห์ระบบ  และผู้บริหาร  การวิเคราะห์โดยใช้หลักคุณธรรมและ
อภิปรายหลักคุณธรรมจากกรณีตัวอย่างในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏ
มาแล้วและ/หรือที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

7091301 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Laws and Ethics 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัลความฉลาดทางดิจิทัล การ
รู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระทําความผิดทางอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี -
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7092601 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง3 (2-2-5) 
  Structural Programming 
 พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวัตถุ
( เ ช่ น  ภ า ษ า  C++, JAVA ห รื อ อื่ น ๆ  Data Type, Operators, 
Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, 
Functions & Subroutine และ  File Handling) การสืบค้นข้อมู ล
สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์ 

7092601 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสงู                 3(2-2-5) 
 Advanced Language Programming 
 แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ 
คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิค
การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทาง
การศึกษา 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี -
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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7093401 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)     
  Data Communications and Computer Networks 
 การสื่อสารข้อมูลและบริการ สถาปัตยกรรมเป็นชั้น หลักการพื้นฐาน
การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล เครือข่ายสลับวงจรและเครือข่ายแบบสลับ
กลุ่มข้อมูล  โพรโทคอลแบบเพียทูเพีย และชั้นเชื่อมโยงข้อมูล โพรโท
คอลควบคุมขนาดกลางและเครือข่ายท้องถิ่นโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี 
เครือข่ายแบบเอทีเอ็ม การสื่อสารไร้สาย สถาปัตยกรรมเครือข่ายขั้นสูง 
โพรโทคอลสําหรับความมั่นคง 

7093401 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                  3(2-2-5)
 Computer Network System 
 ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการ
สื่อสาร โทโปโลยี ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บํารุงรักษาระบบเครือข่าย 
ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี -
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7093502 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิ เค ชันบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 3 (2-2-5) 
  Design and Development of Applications on 
Mobile Devices 
 เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาหรืออุปกรณ์สื่อสารการออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชัน ภาษา
และเครื่องมือที่ใช้สําหรับการพัฒนา การใช้ระบบฐานข้อมูล การเขียน
โปรแกรมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 
อุปกรณ์ถ่ายภาพ การทดสอบโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับ
ระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สื่อสาร 

7093502 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน         3(2-2-5) 
               บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
Mobile Devices Applications Design and Development 
 หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใช้
สําหรับการพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อ
เครือข่าย ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี -
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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7093503 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  Design and Development of Educational Games 
 จิตวิทยาของผู้เล่นเกม เทคนิคการระดมความคิด องค์ประกอบเกม 
กระบวนการสร้างเกม การทดสอบและจัดสมดุลเกม การทํางานเป็นทีม
ในการสร้างเกม การสร้างเอกสารการออกแบบเกม การนําเสนอเนื้อ
เรื่อง ฝึกปฏิบัติการสร้างเกมเพื่อการศึกษา 

7093503 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Games Design and Development 
 ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาเกม องค์ประกอบเกม จิตวิทยา
เกม ออกแบบเกม การสร้างเกม การทดสอบและจัดสมดุลเกม 
ปฏิบัติการสร้างเกมเพื่อการศึกษา 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7093506 การจําลองและโมเดล  3(2-2-5) 
  Simulation and Modeling 
 ความหมายของการจําลองและการสร้างโมเดล กลไกการจําลอง
สถานการณ์ เทคนิคของการสร้างโมเดล การนําเทคโนโลยีซอฟต์แวร์มา
ใช้ในการสร้างการจําลองและโมเดล 

7093506 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม          3(2-2-5)
 Innovative Design and Development 
 ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ 
สร้าง ทดสอบ  ประเมินคุณภาพนวัตกรรม  ปฏิบั ติการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7093507 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางการศึกษา 
   3(2-2-5) 
  Design and Development of Educational Hardware Devices 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับงานทางด้านการศึกษา ชนิด
และรูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูล 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงการเน้นการประยุกต์ใช้งาน
ด้านการศึกษา 

7093507 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์           3(2-2-5) 
                ฮาร์ดแวร์ทางการศึกษา  
 Educational Hardware Devices Design and Development   
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับงานทางด้าน
การศึกษา ชนิดและรูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การ
จัดเก็บและดูแลข้อมูล การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึง
การเน้นการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา 

ปรับหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 



 
124 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 เหตุผล 
7094402 ระบบรวมปัญญา  3(2-2-5) 
  Intelligence systems 
 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่างๆ 
การประมวลผลและการแก้ปัญหาของมนุษย์   การแทนความรู้  
ฐานความรู้  กฎ และการอนุมานความรู้ 

7094402 ระบบรวมปัญญา                           3(2-2-5) 
  Intelligence systems 
 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้าน
ต่างๆ การประมวลผลและการแก้ปัญหาของมนุษย์  การแทน
ความรู้  ฐานความรู้  กฎ และการอนุมานความรู้ 

ปรับหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

7094804 การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ  2 (1-2-3) 
  Using English as a means for Computer 
Instruction  
 เตรียมและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ ตาม
สาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น ร่วมกับเพื่อน ครูผู้ เชี่ยวชาญ 
อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึก วิเคราะห์ผลการจัดการ
เรียนรู้ ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
ตนเองนําไปวางแผนพัฒนา และรายงานอย่างเป็นระบบศึกษา ฝึก
ปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการวางแผน บันทึก ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบสม่ําเสมอ และนําเสนอประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในหน้าที่ครูและมี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

7094804 การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ  2(1-3-5) 
  English Computer Teaching 
 เตรียมและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามสาระที่ตนศึกษาอย่างน้อย 1 ช่วงชั้น  ร่วมกับเพื่อน  ครู
ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึก 
วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองนําไปวางแผนพัฒนา และ
รายงานอย่างเป็นระบบศึกษา ฝึกปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ มีการ
วางแผน บันทึก ประเมินผลอย่างเป็นระบบสม่ําเสมอ และนําเสนอ
ประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในหน้าที่ครูและมีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

ปรับหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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7093510 การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ 3(2-2-5)
  Cloud Computing and Modern Web Technology 
 ความหมายและหลักการประมวลผลบนก้อนเมฆ สถาปัตยกรรมการ
ประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ 

7093510 การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บสมยัใหม่3(2-2-5)
  Cloud Computing and Modern Web 
Technology 
 ความหมายและหลักการประมวลผลบนก้อนเมฆ สถาปัตยกรรม
การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ การพัฒนา
และการประยุกต์ใช้การประมวลผลบนก้อนเมฆและเทคโนโลยีเว็บ
สมัยใหม่ 

ปรับหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 7091001 เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร์                      2(1-3-5) 
  Technology for science 
 สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กําหนดปัญหา
หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ 
ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและ
สามารถใช้เทคโนโลยีจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร์ 

รายวิชาใหม่ 

 7092301 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา           3(2-2-5) 
  Education Information System Management 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมการ
นําเสนอ โปรแกรมตารางคํานวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 เหตุผล 
 7094702 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 

  Advanced Computer Science 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและ
ประยุกต์ใช้วิทยาการก้าวหน้าสําหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชื้นงาน
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 

รายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาคอมพวิเตอร ์
ระหว่างหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 เหตุผล 
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ 
 2. อาจารย์ เกรียงไกร  จริยะปัญญา 
 3. อาจารย์ อนุชาติ  บุญมาก 
 4. อาจารย์จ่าสิบเอกหญิง จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ 
 5. อาจารย์ ดร. สราวุธ  แผลงศร 

 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ 
2. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน 
3. อาจารย์ เกรียงไกร  จริยะปัญญา 
4. อาจารย์จ่าสิบเอกหญิง จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ 
5. อาจารย์ อนุชาติ  บุญมาก 
 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ
เป็ น ไป ต าม ม าต รฐ าน
หลักสูตร  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
หลักการจัดรหัสวชิา 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
รหัสวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ลําดับวิชา 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 0 9   0 0 

ปีการศึกษา 
ที่จัดให้เรียน 
1, 2, 3, 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

ประเภทของวิชา 
0.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 
2.  วิชาคณิตศาสตร์ 
3.  องค์การ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์  
    งานประยุกต์ และการสื่อสารข้อมูล 
4.  ระบบ ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรม  
5.  การออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชัน สื่อดิจิทัล  
     สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6.  การเขียนโปรแกรม 
7.  การสัมมนา โครงงาน การวิจัย และหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ 
8.  การสอน 



 

 

131 
ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นายวีระชัย  คอนจอหอ 
ตําแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
 ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
      วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

1. หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
วิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 สุกัญชลิกา บุญมาธรรม วีระชัย คอนจอหอและสุภาภรณ์ ระน้อม. 

(2559).ระบบสารสนเทศเพื่ อบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 
30-31 มีนาคม 2559. หน้า 297-303. 

2.2 อิงครัตน์ กาญจน รังสรรค์ พีรศุษย์  บุญญมาธรรมและวีระชัย คอนจอหอ.
(2560).การศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศการแนะนําวัดพระ
พุทธไสยาสน์ด้วยเทคโนโลยี AR. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 3” ณ ม.รภ.มหาสารคาม.  
2-3 มีนาคม 2560. หน้า 432-436. 

2.3 นิรชรา ชื่นใจ สุกัญชลิกา  บุญมาธรรมและวีระชัย  คอนจอหอ. 
(2560).การศึกษาความต้องการสารสนเทศการขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี . การประชุม วิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 3” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 
2-3 มีนาคม 2560. หน้า 764-768. 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2.4 ธีรพงศ์ ปลั่งกลาง เกรียงไกร จริยะปัญญาและวีระชัย คอนจอหอ.
(2560).ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ . 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้ง
ที่ 3” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 2-3 มีนาคม 2560. หน้า 1321-1326. 

2.5 อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด ปราโมทย์  ตงฉินและ วีระชัย  คอนจอหอ.
(2560 ).ระบบสารสน เทศขายส กิน เเค ร์แบรน ด์  LPB CREAM. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้ง  
ที่ 3” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 2-3 มีนาคม 2560. หน้า 1496-1499. 

2.6 วีระชัย  คอนจอหอ  ปราโมทย์ ตงฉินและพรรณี   คอนจอหอ .
(2561).ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการรายได้และงบประมาณใน
การบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 14th National 
Conference on Computing and Information Technology 
(NCCIT2018) was held at Shangri-La Hotel Chiang Mai, 
Thailand, during 5-6 July 2018. P: 729-735. 

2.7 วีระชัย คอนจอหอ เกรียงไกร จริยะปัญญา จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ
และพรรณี  คอนจอหอ. (2561).ระบบสารสนเทศเพื่องานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการประเมินการสอน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and 
Information Technology (NCCIT2018) was held at Shangri-La 
Hotel Chiang Mai, Thailand, during 5-6 July 2018. P: 366-371.

3. ประสบการณ์การทํางาน 
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2556-2560 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2552-2555 รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

พ.ศ. 2541-2549 ประธานโปรแกรมวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
พ.ศ.2534-2537 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รภ.เพชรบุรี 
พ.ศ.2532-2550 ผู้ดูแลระบบงานทะเบียนวัดผล รภ.เพชรบุรี 
พ.ศ.2532-2541 หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร รภ.เพชรบุรี 
พ.ศ. 2531  ข้าราชการตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการปี 2531 
พ.ศ. 2529-2531 โปรแกรมเมอร์ร้านโคราชคอมพิวเตอร์ นครราชสีมา 
พ.ศ. 2529-2531 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนา 
   ชนบทนครราชสีมา 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
1) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2) คอมพิวเตอร์สําหรับครูประถมศึกษา 
3) ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4) แฟ้มข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 
5) โครงสร้างข้อมูล 
6) การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 
7) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
         พ.ศ. 2530 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

6.  ประสบการณ์นิเทศ 
    1) พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์รายวิชาการปฏิบัติงาน 
 วิชาชีพ 1-2 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

 
2 

นายปราโมทย์  ตงฉิน 
ตําแหน่งทางวิชาการ : -  
วุฒิการศึกษา: 
 ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ :คอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
 

1. หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
วิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 ปราโมท ย์   ตงฉิน   พรรณี   คอนจอหอ  และอรนุ ช  ยิ้ มแ ย้ม .

(2559).ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านยายไท.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้ง  
ที่ 2” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 30-31 มีนาคม 2559. หน้า 326-332. 

2.2 อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด ปราโมทย์  ตงฉินและ วีระชัย  คอนจอหอ.
(2560).ระบบสารสน เทศขายสกิน เเค ร์แบรน ด์  LPB CREAM.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้ง  
ที่ 3” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 2-3 มีนาคม 2560. หน้า 1496-1499. 

2.3 วีระชัย คอนจอหอ  ปราโมทย์  ตงฉินและพรรณี   คอนจอหอ .
(2561).ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการรายได้และงบประมาณใน
การบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษาเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 14th National 
Conference on Computing and Information Technology 
(NCCIT2018) was held at Shangri-La Hotel Chiang Mai, 
Thailand, during 5-6 July 2018. P: 729-735. 

3. ประสบการณ์การทํางาน 
อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
1) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
3) การใช้เทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4) การออกแบเชิงเสมือน 
5) โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการสํานักงานขั้นสูง 
6) หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์ 

5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
- 

6. ประสบการณ์นิเทศ 
     1) พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์รายวิชาการปฏิบัติงาน วิชาชีพ 1-2 
 

3 นายเกรียงไกร  จริยะปัญญา 
ตําแหน่งทางวิชาการ : -  
วุฒิการศึกษา: 
 วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
วิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 สราวุธ  แผลงศร เกรียงไกร  จริยะปัญญา และประสิทธิ์ คงศิลป์. 

(2559).ระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมครั้งที่ 2” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 30-31 มีนาคม 2559.  
หน้า 404-411. 

2.2 ธีรพงศ์ ปลั่งกลาง เกรียงไกร จริยะปัญญาและวีระชัย คอนจอหอ.
(2560).ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ .  
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้ง
ที่ 3” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 2-3 มีนาคม 2560. หน้า 1321-1326. 

2.3 วีระชัย คอนจอหอ เกรียงไกร จริยะปัญญา จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ
และพรรณี  คอนจอหอ. (2561).ระบบสารสนเทศเพื่องานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการประเมินการสอน. การประชุมวิชาการ
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

ระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and 
Information Technology (NCCIT2018) was held at Shangri-La 
Hotel Chiang Mai, Thailand, during 5-6 July 2018. P: 366-371.

2.4 วรวรรณ  แดงก่ํา พงควัฒน์  คชศรีสวัสดิ์และเกรียงไกร จริยะปัญญา. 
(2562).การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง สุภาษิตสํานวนไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 5”  
ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 4-5 มีนาคม 2562. หน้า 674-680. 

2.5 บุณพจน์   จงดี  ณรงวิท ย์  อู่ทองและ เก รียงไกร จริยะปัญญา . 
(2562).การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเจริญเติบโตของ
มนุษย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 5” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 
4-5 มีนาคม 2562. หน้า 734-740. 

3. ประสบการณ์การทํางาน 
3.1 การฝึกอบรม 
-ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ 

3.2 การทํางาน 
   -นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 

1) 1033102  นวัตกรรมการศึกษา 
2) THAI303  การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) 1052703  คอมพิวเตอร์สําหรับนักวิชาชีพจิตวิทยา 
4) 4120101  เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5) 1074402 คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
6) 1023630 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  
7) 1033103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
8) 1033101 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
- 

6. ประสบการณ์นิเทศ 
    1) พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์รายวิชาการปฏิบัติงาน 
 วิชาชีพ 1-2 

4 จ่าสิบเอกหญิง จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ 
ตําแหน่งทางวิชาการ : -  
วุฒิการศึกษา: 
 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
วิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 จารุต  บุศราทิจ จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ และสุมาลี จันทร์จินดา. 

(2559).ระบบสารสนเทศการซื้อ – ขายสินค้า OTOP. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2”  
ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 30-31 มีนาคม 2559. หน้า 166-172. 

2.2 ธนพร ศรีสุพล จีรภัทร เกี้ยงกลม จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณและพรรณี  
คอนจอหอ. (2560).การศึกษาความต้องการสารสนเทศระบบการ
ประปาหมู่บ้านตําบลด่านสวี อําเภอสวีจังหวัดชุมพร. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 3” 
ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 1-3 มีนาคม 2560. หน้า 555-562. 

2.3 วีระชัย คอนจอหอ เกรียงไกร จริยะปัญญา จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ
และพรรณี  คอนจอหอ. (2561).ระบบสารสนเทศเพื่องานประกัน
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

คุณภาพการศึกษาด้านการประเมินการสอน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and 
Information Technology (NCCIT2018) was held at Shangri-La 
Hotel Chiang Mai, Thailand, during 5-6 July 2018. P: 366-371.

3. ประสบการณ์การทํางาน 
3.1 การฝึกอบรม 

-การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
-อบรมระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.2 การทํางาน 
พ.ศ. 2557– ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2556 – 2557 อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เพชรบุรี 
พ.ศ. 2556 – 2556 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2554 – 2556 พนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สบย.13   
   กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
1)  ระบบสารสนเทศสํานักงาน 
2) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3)  ระบบปฏิบัติการ 
4) การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ 
5)  การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
- 

6. ประสบการณ์นิเทศ 
    1) พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์รายวิชาการปฏิบัติงาน 
 วิชาชีพ 1-2 

5 นายอนุชาติ  บุญมาก 
ตําแหน่งทางวิชาการ : -  
วุฒิการศึกษา: 
 วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 คอ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

1. หนังสือ/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
วิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 อนุชาติ บุญมาก  ศิ ริพงศ์ เตียวพิพิธพรและฐานิดา สุริยะวงศ์ . 

(2559 ).การพัฒนาระบบสารสน เทศ เพื่ อการบ ริการรับ ซ่อม
โทรศัพท์มือถือร้านโมบายอีซี่. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2” ณ ม.รภ .มหาสารคาม.  
30-31 มีนาคม 2559. หน้า 169-174. 

2.2 นันท์นภัส ณ ตะกั่วทุ่ง กัลญาณีมารยาท อนุชาติบุญมาก และกรกรต
เจริญผล.(2561).การศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศลงกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 4” ณ ม.รภ.มหาสารคาม. 
5-6 มีนาคม 2561. หน้า 447-451. 

3. ประสบการณ์การทํางาน 
3.1 การฝึกอบรม 

       - Barcode Reader Programming 
       - Local Area Network (LAN) 
      - Advanced Multimedia for e-Learning Courseware
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      - Computer Training for Computer Instructor, MO:USA.
3.2 การทํางาน 
พ.ศ. พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน หัวหน้าสํานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2551-2554   รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2530-2534 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
1) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
2) การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี 
3) ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
4) เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ 
5) ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์ 
6) ทักษะความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 

5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
  พ.ศ. 2530-2534 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 

6. ประสบการณ์นิเทศ 
    1) พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์รายวิชาการปฏิบัติงาน 
 วิชาชีพ 1-2 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์  
การวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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                                   อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์  
การวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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คณะกรรมการพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต(๔ปี)   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  คอนจอหอ ประธานกรรมการ(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย กรรมการ(ผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพ) 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ กรรมการ(ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๔. ดร.มานพ   ชาชิโย  กรรมการ(ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๕. อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา กรรมการ(ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร) 
 ๖.  อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม  กรรมการ(อาจารย์ผู้สอน) 
 ๗. นายสิทธิชัย   พลายแดง กรรมการ(ตัวแทนศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต) 
 ๘. นายสหรัฐ  พิทักษ์ครุฑ กรรมการ(ผูแ้ทนผู้เรียนในสาขาวิชา) 
 ๙. อาจารย์ จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ กรรมการและเลขานุการ(ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร) 
 ๑๐. นางวไลลักษณ์       เพชรมุณี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
คณะกรรมการดําเนินงานการวิพากษ์หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต(๔ปี)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  
 ๑. อาจารย์ ดร.สุกุมา  อ่วมเจริญ ประธานกรรมการ(อาจารย์ผู้สอน) 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  คอนจอหอ รองประธานกรรมการ(ผู้รับผดิชอบหลักสูตร) 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา กรรมการ(ผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพ) 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ กรรมการ(ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ นิลสุข กรรมการ(ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ กรรมการ(อาจารย์ผู้สอน) 
 ๗.  อาจารย์กนกรัตน์  จิรสัจจานุกุล กรรมการ(อาจารย์ผู้สอน) 
 ๘. อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา กรรมการ(ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร) 
 ๙. นางอมรรัตน์   คันช่ัง กรรมการ(ตัวแทนศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต) 
 ๑๐. นางสาวกัญจนา  ชูจิตร กรรมการ(ผูแ้ทนผู้เรียนในสาขาวิชา) 
 ๑๑. อาจารย์ จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ กรรมการและเลขานุการ(ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร) 
 ๑๒. นางวไลลักษณ์       เพชรมุณี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2553 
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