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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่จากหลักสูตรเดิมในปี 
พ.ศ. 2560 โดยน าข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ตามข้อก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือให้สังคมมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต โดยมุ่งเน้นปรับปรุงสมรรถนะของหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีสอน เพ่ือ
พัฒนาตามแนวทางให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จัดเป็นกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม 2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
ในวิชาชีพครู 3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้ และ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งรวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) 
คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 
 ดังนั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้ด าเนินการ
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พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังต่อไป 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 
   
 

หมวดที ่1  
ข้อมูลทั่วไป 

................................................. 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 25501581105118 

 ภาษาไทย:  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ: : Bachelor of Education Program in Computer Education 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education  (Computer Education) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Ed. (Computer Education)  

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
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  5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  
  คณะกรรมการประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
       เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4(139)/2562 
      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้การเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  
ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.8.1 ครู/อาจารย์ ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษาหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
1.8.2 ผู้ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา 
1.8.3 นักวิชาการทางการศึกษา 
1.8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
1.8.5 นักพัฒนาเว็บไซต์ด้านการศึกษาและอ่ืน ๆ 
1.8.6 ผู้ประกอบการอิสระด้านคอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา 
1.8.7 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศด้านการศึกษา 
1.8.8 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา 
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9.  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล/เลขที่บตัรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพิทักษ์  พลคชา 
3-4510-00460-xx-x 

อาจารย์  ปร.ด.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2559 
2547 
2541 

2 นางมนชิดา  ภูมิพยัคฆ ์
3-4510-00705-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
วท.บ.  (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัราชภัฏอุดรธาน ี

2559 
2547 
2541 

3 นางสาวทนันยา  ค าคุ้ม 
3- 5308-00331-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
ค.ม.   (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2562 
2553 
2549 

4 นายธิติ  จนัตะคุณ 
1-4406-00013-xx-x  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
  

2553 
2551 

5 นายเจษฏ์บดินทร์  จิตโศภิตานนท ์
1-4099-00418-xx-x 

อาจารย ์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2555 
2554 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 10.1 อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน  
  (1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น) 
  (2) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ) 
  (3) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
  (4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียน 9 ชั้น) 
  (5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
  (6) อาคารคณะครุศาสตร์ 
 10.2 สิ่งสนับสนุนประกอบการเรียนการสอน 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 
  10.2.1 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 

ล าดับ รายการครุภัณฑ์ จ านวน 
1 จอโปรเจอเตอร์ 2 เครื่อง 
2 เครื่องฉายโปรเจอเตอร์   2 เครื่อง 
3 เครื่องเสียงและล าโพง 1 ชุด 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
5 ห้องปฏิบัติการ smart classroom 1 ห้อง 

 
 10.3 ศูนย์วิทยบริการ 
   นักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถใช้บริการการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้จาก
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ภาษา ซึ่งให้บริการด้านวิชาการ ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนและ
การวิจัย ดังนี้ 
  10.3.1 ศูนย์วิทยบริการ สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   - หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   96,129  เล่ม 
   - หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ   8,225  เล่ม 
   - หนังสือและต าราเรียนคอมพิวเตอร์     165  เล่ม 
   - วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    558  รายชื่อ 
   - วารสารวิชาการเย็บเล่ม       167  รายชื่อ 
   - สื่อโสตทัศน์ เช่น แผ่นวีดิทัศน์    5,780  รายการ 
  10.3.2 ศูนย์ภาษา สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ภาษา) 
   - ต าราภาษาอังกฤษ    180 รายการ 
   - ต าราภาษาไทย     250 รายการ 
   - นิตยสาร     75 รายการ 
   - VCD และภาพยนตร์พากย์เสียงภาษาอังกฤษ 120 รายการ 
   - VCD ช่วยสอนภาษา    15 รายการ 
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  10.3.3 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ IG Library  2,532 ชื่อเรื่อง 
2) ฐานข้อมูลออนไลน์  

- ACM Digital Library 
- Web of Science 
- ProQuest Dissertation & Theses Global 
- SpringerLink – Journal 
- American Chemical Society Journal (ACS) 
- EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
- Computer & Applied Science Complete (CASC) 

    - ScienceDirect 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น
มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
มาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า ไม่
ว่าจะเป็นด้านแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมี
ความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอ
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน 
ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง 
จึงส่งผลให้การผลักดัน ขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงถูกท้ิงอยู่ข้างหลัง 
   นอกจากนี้แล้วการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยการน าเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลง
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุค
ปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) 
มาก ท าให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งท าให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากมายในแทบทุกสาขา รวมไปถึงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet 
of Things) หรือ IoT ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิต 
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ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่างๆ เข้า
ด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ  ทั้งยังเป็นผล
ให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
   จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้มี
การปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง และในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยังให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมีแนวทางในการพัฒนา
เพ่ือเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ 
โดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุน
ทุนการศึกษา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา 
รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูที่มีคุณภาพ  
   ดังนั้นการศึกษาจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้
เกิดการพัฒนาตามแนวทางข้างต้น ครูคอมพิวเตอร์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาดังกล่าว หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาจึงมุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ พัฒนาระบบการเรียนการสอนและรายวิชาต่างๆ ให้ เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ิมพูนทักษะด้านวิทยาการค านวณและกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบทางวิศวกรรมให้มากขึ้น รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูที่มีคุณภาพ คุณธรรมตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานศึกษาอีกด้วย       
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2561 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามีผู้ว่างงาน 411,155 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 ลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 1.2 ในไตรมาสสองปี 2560 ซึ่งมีผู้ว่างงาน 464,973 คน เป็นการลดลงทั้งผู้

ว่างงานที่เคยท างานมาก่อนและที่ไม่เคยท างานมาก่อนร้อยละ 19.4 และ 4.1 ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณาการ
ว่างงานตามระดับการศึกษา พบว่ามีผู้ว่างงานระดับอุดมศึกษาจ านวน 120,419 คนหรือประมาณร้อยละ 29.3 

ของผู้ว่างงานทั้งหมดคิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.9  โดยสาขาท่ีมีผู้ว่างงานมากยังคงเป็นสาขาด้าน
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สังคมศาสตร์และการบริหาร ได้แก่ ศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ธุรกิจและบริหาร วารสาร
และสารสนเทศ นอกจากนั้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ แม้จะมีความต้องการจ้างงานใน
ตลาดแรงงานมาก แต่ยังคงมีผู้ว่างงานจ านวนมากเช่นกัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากความไม่สอดคล้องระหว่าง
สมรรถนะของผู้สมัครงานกับความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้สมัครงานรองานที่ให้ผลตอบแทนตามที่
ต้องการ ซึ่งปัญหาการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากข้อมูลประมาณการผู้ เข้าสู่
ตลาดแรงงานในปี 2561 โดยกรมการจัดหางาน คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประมาณ 5.05 

แสนคน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 3.2 แสนคน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ซึ่งผู้จบ
การศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในไตรมาสสามของปีอาจส่งผลให้มีผู้ที่ยังหางานท าไม่ได้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข ้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดย

ที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 18.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากรวัย
แรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงาน

ไทยย ังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการ
จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเม่ือประกอบกับคุณภาพ
คนที่ยังต่ าในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่
พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น รวมทั้ง
การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยัง
ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมใน
การด าเนินชีวิต 

ภายใต้สถานการณ์และบริบททางสังคมของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถและมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อการลดจ านวนผู้ว่างงานและเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันกับประเทศต่างๆ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม
และการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยที่
ในช่วงต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอน
รากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์
ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐานรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน 
ทั้งนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและการแข่งขันจากประเทศที่มีค่าแรงต่ ากว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 จะมุ่งเน้น  การสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น 14 นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือด้านกระบวนการผลิตเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ โดยให้ความส าคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ
ซับซ้อน และ/หรือการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมี
ผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งในสายการผลิตไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าโดยจะให้ความส าคัญกับการย้อนกลับไป
เริ่มท ากิจกรรมอ่ืนในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น เช่น ในขั้นตอนของการพัฒนาหรือออกแบบสินค้า 
การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการก้าวไปข้างหน้าเพ่ือท ากิจกรรมประเภทการ
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พัฒนาตลาด โลจิสติกส์ และการสร้างตราสินค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าในขั้นตอนการผลิตและ
การประกอบสินค้าที่ให้มูลค่าเพ่ิมต่ าท่ีสุด 

ดังนั้นเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
ของการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของครูให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาของประเทศในทุกๆ ด้าน  
 
 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่
วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมิน
เชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดย
สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาเป็นต้น 

 จากที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีประกาศยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงท าให้รายวิชาคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน จะมาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรที่
มีรายวิชาวิทยาการค านวณ ซึ่งเป็นวิชาที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ท าให้โอกาสของการคัดเลือกครูของโรงเรียนนั้น จะเน้นครูที่มีความสามารถในการสอน
รายวิชาวิทยาการค านวณได้ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ 

    นอกจากนี้แล้วการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตครูในลักษณะระบบปิด โดยการผลิตครูที่ผ่านมานั้น 
พบว่ายังไม่สอดคล้องกันทั้งปริมาณและคุณภาพของการผลิตกับความต้องการ บางสาขาเกินอย่างมากแต่ยังมี
สาขาที่ขาดแคลนอยู่ไม่น้อย และจากข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 8 น้าปปีข้างห ระมาณ 2 แสนคน 
ท าให้มีผู้สนใจจ านวนมาก เพราะเชื่อว่าจะมีการบรรจุทดแทนจ านวนไม่น้อย ซึ่งการผลิตครู "ระบบปิด" 

หมายถึง การรับบุคคลเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ปีหรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่คุรุสภาให้การ
รัฐรับรอง ตามจ านวนความต้องการใช้ครูของสถานศึกษาภาค เมื่อส าเร็จการศึกษาจะมีอัตราข้าราชการครู

รองรับและจะได้รับการบรรจุทันที การปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องดูทิศทางและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาบัณฑิตครูล้น ซึ่งจากการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ (2560 - 2579) พบว่าจ านวน
ครูและอาจารย์ ในช่วงปีการศึกษา 2552 - 2558 ในภาพรวมเพ่ิมขึ้นจาก 691,860 คน ในปี 2552 เป็น 
709,531 คน ในปี 2558 และมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกสังกัดยกเว้นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีจ านวนครูเพ่ิมข้ึน 
     ส าหรับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี นั้น ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ 
อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ควรต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรการฝึกหัดครู 
เนื่องจากประการแรก เราใช้หลักสูตรครู 5 ปีมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ขณะที่

วไปเหลักสูตรทั่ มื่อใช้มาแล้ว 5 ปีก็มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนั้นหลักสูตรครู 5 ปีจึงขาดความทันสมัย 
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ประการที่สอง การเรียนการสอนในโลกปัจจุบัน ไม่ได้เน้นเนื้อหาสาระ 8 กลุ่มสาระอีกต่อไป แต่เน้น
และการปลูกฝังคกระบวนการสอนเด็กให้รู้จักหาความรู้จากสื่อสมัยใหม่ สมรรถนะด้านต่างๆ  ่านิยม 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาแทนที่เนื้อหา 8 กลุ่มสาระ แต่เรายังผลิตครูให้สอน 8 กลุ่มสาระ
เหมือนเดิม ประการที่สาม โลกของการเรียนรู้ไม่ให้อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป แต่เน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง การ

ที่เกี่ยวกับสืเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องมีทักษะ  ่อสมัยใหม่ และการน าเทคโนโลยีก้าวหน้าสมัยใหม่มาใช้ใน
ห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจขอมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่ได้กล่าวมานั้น
การศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถที่จะ
ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการการศึ กษาของชาติเพ่ือ
พัฒนาพลเมืองให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน วัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าวต่อไป
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรเป็นการจัดการการศึกษาให้ครอบคลุมต่อเนื่องไปในแต่ละช่วงวัยและ
ล าดับขั้นพัฒนาการมนุษย์โดยสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการการศึกษาของชาติ 
หลักสูตรสาขาครุศาสตรบัณฑิต เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนประจ าการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให้มีความรู้และมี สมรรถนะ
ทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ประกอบกับรัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็น
คนเก่งและคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มี
คุณภาพที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น
พลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจน
พัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการและข้ามวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตาม
ตาราง ดังนี้ 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

1. ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ใหม่ ให้สอดคล้องและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
2. จัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
3. ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีลักษณะเฉพาะ
ความเป็นครูและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. ปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะความคิด 
และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะทางสังคม มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ทางดนตรีกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ และเน้นการน า
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 
ความรู้ไปปฏิบัติจริง สอดคล้องทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถท้ังในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ รวมไปถึงสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 
3. มีลักษณะเฉพาะความเป็นครูของท้องถิ่น และก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
4. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

5. ผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

1. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนที่ต้องประเมินงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน  
2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  

6. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) 

1. ปรับปรุงรายวิชาด้านการสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ และเทคนิคด้านการ
ใช้งาน และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงพัฒนาด้านการสร้างสื่อนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 
ด้านภาษาและเทคโนโลยี 
2. ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที่จะน าไปใช้
ได้จริงในการท างาน 
3. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สู่การ
น าไปใช้จริงให้มากข้ึน  
4. ปรับปรุงเอกสารการสอน เทคนิคการสอน พัฒนา
กิจกรรมการสอน ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยในหมวด 1 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและ
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พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมถึงพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อที่ 7 คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เพ่ือสร้างบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 และมุ่งผลิตบัณฑิตทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้มีคุณภาพเป็นเลิศทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถน าทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัยและศาสตร์แห่งคอมพิวเตอร์ศึกษา รวมถึงอนุรักษ์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐานการเรียนรู้ เน้น
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ควบคู่กับหลักทฤษฏีวิธีการสนอทางคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ รวมถึงการอ่าน การเขียน 
การคิดค านวณ การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้น าทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาให้กับหน่วยงานทางการศึกษา สามารถพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาและการบริการ
วิชาการให้แก่ชุมชน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
  รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ 
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผล
การด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  13.3.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ ส านัก
วิชาการและประมวลผลเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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14. ความคาดหวังของหลักสูตรเม่ือนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา ความคาดหวังผลลัพธ์ของ  
     หลักสูตรเม่ือนักศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา 
 

เสร็จสิ้นปี
การศึกษา 

ความคาดหวังผลลัพธ์ของหลักสูตร หมายเหตุ 

ปีท่ี 1 
 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ส านึกในความเป็นไทย ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (GE) 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(GE) 
3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสื่อสารทาง
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาวิชาชีพและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลก เรียนรู้ เข้าใจในแวดวงทางการศึกษา สภาพงานครู 
คุณลักษณะความเป็นครู เกิดความศรัทธาในวิชาชีพครู รับรู้เข้าใจและตระหนักใน
แนวปฏิบัติตนภายใต้หลักแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ (วิชาชีพครู) 
4. รู้ เข้าใจ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จัดการงาน
เอกสารและส านักงานอัตโนมัติอย่างทันสมัย และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 
(วิชาเอก) 
 

 

ปีท่ี 2 1.เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบองค์รวม เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (GE) 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ ส านึกรักท้องถิ่น มึภาวะผู้น า รู้
กฎหมาย เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก (GE) 
3. นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการหลักสูตรในฐานะเครื่องมือส าคัญของการจัดการศึกษา 
สามารถพัฒนาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ บูณาการศาสตร์แขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดองค์ประกอบหลักส าคัญของหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมิน
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ (วิชาชีพครู) 
4. นักศึกษาสามารถสร้างงานกราฟิกเบื้องต้นได้ (วิชาเอก) 
5. นักศึกษาสามารถออกแบบและสร้างสื่อกราฟิกเบื้องต้นได้ (วิชาเอก) 
6. นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมได้ (วิชาเอก) 
7. นักศึกษาสามารถช่วยจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อการสอน (วิชาเอก) 
8. นักศึกษาเกิดทักษะการฟัง พูด อ่านและ เขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการทาง
คอมพิวเตอร์ (วิชาเอก) 
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เสร็จสิ้นปี
การศึกษา 

ความคาดหวังผลลัพธ์ของหลักสูตร หมายเหตุ 

ปีท่ี 3   1.เพ่ือให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน มีทักษะภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (GE) 

  2. นักศึกษามีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม เพ่ือการประกอบวิชาชีพ เรี ยนรู้และเข้าใจศาสตร์การสอน 
วิวัฒนาการศาสตร์การสอน กระบวนการสอน หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการออกแบบการเรียนรู้ตาม
องค์ประกอบหลักได้แก่การก าหนดเนื้อหาสาระ การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนด
กิจกรรม/การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการออกแบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองใช้สะท้อนผลและปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ (วิชาชีพครู) 
2. นักศึกษาสามารถเป็นผู้ร่วมจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูประจ าการได้ (วิชาเอก) 
3. นักศึกษาสามารถดูแลเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (วิชาเอก) 
4. นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาและผลิตสื่อการสอน ที่ใช้กับการศึกษาได้ 
(วิชาเอก) 
 

 

ปีท่ี 4 1. รับรู้เข้าใจสภาพจริงบริบทสถานศึกษา งานวิชาการสถานศึกษา ระบบสนับสนุน
งานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรภายในสถานศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน 
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานครู
ประจ าชั้น พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
บรรยากาศชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ผู้เรียน สภาพปัจจุบันปัญหาและการวิจัยแก้ปัญหาการเรียนการสอน เกิด
ทักษะการสอนแบบจุลภาคต่างๆ บูรณาการเทคนิคต่างๆสู่การออกแบบการเรียนรู้
และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย เตรียมการ
สอน ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการสอน  สะท้อนผลปรับปรุงคุณภาพการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง (วิชาชีพครู) 
2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในงานของนักวิชาการการศึกษาได้ (วิชาชีพครู) 
3. นักศึกษาสามารถเป็นครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ได้ (วิชาชีพครู) 
4. นักศึกษาสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ (วิชาเอก) 
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หมวดที ่2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2.1 ปรัชญา 
    มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะทาง
ปัญญา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู จัดการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ 
สามารถน าการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
 
  2.2 ความส าคัญ 

   นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
เป็นกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกท้ังยังใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม 2) เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็น
ผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 
ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งน ามามาบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีอุดมคติ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่สังคม รวมถึง
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ สามารถประยุกต์และพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติได้ 

    การพัฒนาซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียงที่ปรับ จากการมุ่งเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นตัวตั้ง มุ่งพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับ ภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้าน
วิชาการ ทักษะชีวิต และนันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย 
ความเป็นไทย และเรื่องอาเซียนศึกษา ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและ    การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน และสร้างนิสัยใฝ่รู้ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 
และการต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนมีระบบ กระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนและยกย่องครูเพ่ือศิษย์และ/หรือครูสอนดี เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ครูอ่ืนๆ จัดให้มีระบบจูงใจให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ดังนั้นการพัฒนาครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจึงมิได้มุ่งเน้นใน
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอนเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ในศาสตร์การสอนควบคู่กับจรรณยาบรรณวิชาชีพ ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งการผลิต
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บุคลากรที่จะออกไปเป็นครูทางด้านคอมพิวเตอร์นี้จะต้องเป็นผู้กระตือรือร้น รู้จักเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุค
ปัจจุบัน รู้จักการใช้เครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องทั้งการน าไปใช้และการประยุกต์ใช้ด้านการสอน 
รู้จักเลือกบริโภคข่าวสารที่มีประโยชน์ และสิ่งส าคัญต้องตระหนักในหน้าที่ของความเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประ
ศาสตร์วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในสายวิชาชีพโดยตรง และเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
สายวิชาชีพอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร  
และปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงมีภาระหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมตามเกณฑ์วิชาชีพครูชั้นสูง อันเป็นการ
สนองตอบตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพที่
สามารถบูรณาการความรู้ความสามารถทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพ
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีมาตรฐานวิชาชีพครูทั้งด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภาก าหนด พร้อมทั้งสามารถบูรณาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิผล ส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน โดยเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้พร้อมเสริมสร้างปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความรู้ที่ทันสมัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตามบริบทของท้องถิ่นสถานศึกษา ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 2.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุ

สภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 2) มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์คอมพิวเตอร์ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ระเบียบวิธีการ 

การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาความรู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์และ
ศาสตร์สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

 4) แสดงออกถึงความรับผิดชอบ สามารถการท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 5)  มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ วิชาการสอนคอมพิวเตอร์ วิชาชีพและสังคมอย่างสมเหตุสมผล 
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 6) มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะทางสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 
ด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษาก่อนครบ 5 ปี 
 

2.2.1 การจัดการหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ในโลก
ปัจจุบัน 

 1.1 ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัยของ
หลักสูตรตามเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
สร้างนวัตกรรมต่างๆทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 1.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู
คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ 
 1.3 มีการตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย 
 1.4 ปรับปรุงหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษาให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 
 1.5 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 
 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ 
โดยเน้นการ บูรณาการและ
มาตรฐานที่ สกอ. และคุรุสภา 
ก าหนด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
2. หลักสูตรต้องมีเนื้อหา 
เหมาะสมทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ และมีกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีจะช่วยให้นักศึกษา
สามารถติดตามข่าวสาร
ทันสมัยได้จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3. อาจารย์ต้องจบปริญญาโท 
หรือสูงกว่า และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และศาสตร์การ
สอนทางด้านการศึกษาหรือ 
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หา
ความเชี่ยวชาญ และ
ความก้าวหน้าในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้
อาจารย์ไปหาประสบการณ์ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
5. ประเมินหลักสูตรโดยคณะ
กรรม การวิชาการภายในทุกๆ 
3 ปีและ ภายนอกทุกๆ 5 ปี 

1.  สามารถเปรียบเทียบหลักสูตรกับ
มาตรฐานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาและมีการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สม่ าเสมอ และสาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

2.  วิชาต่างๆมีการสอนทั้งทฤษฏีและ
ปฏิบัติ เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

3.  ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การ
วิจัยทางการศึกษา ตามสถานการณ์
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 

4.  จ านวนผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือ
ผู้ช่วยสอน 

5. ผลประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ และผู้ช่วยสอนหลังจบภาค
การศึกษา สนับสนุนอาจารย์และ
ผู้สอนในการพัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

6.  หลักสูตรมีการประเมินโดยคณะ 
กรรมการวิชาการภายในทุกๆ 3 ปี 
และภายนอกทุกๆ 5 ปี 

7.  พัฒนาฐานข้อมูลของนักศึกษา
อาจารย์อุปกรณ์สอน และวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือทาง
วิชาการ ผลงานตีพิมพ์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
6. จัดรวบรวมฐานข้อมูลของ
นักศึกษาอาจารย์อุปกรณ์สอน 
และวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือทางวิชาการ ผลงาน
ตีพิมพ์ 
7. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่
ส าเร็จการศึกษา เพื่อทราบถึง
ประสบการณ์ความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนและ
หลักสูตร 

8. มีการส ารวจความพึงพอใจใน
หลักสูตรจากบัณฑิต 

2 .การพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและเอกชน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
สังคม และวิชาการอย่าง 
สม่ าเสมอ 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทาง
คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมทักษะการ
น าภาษาอังกฤษน าไปสู่การใช้งาน
ในกลุ่มวิชาชีพ (การอ่าน การเขียน 
การพูด การฟัง) 
 
 

1. มีจ านวนชั่วโมงหรือหัวข้อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
2. จ านวนวิชาที่มีการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาสัมมนา
จัดให้มีการวิเคราะห์บทความ
วารสารทางวิชาการและให้นักศึกษา
เลือกน าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
3. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
4. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก 
 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการให้มีมีความรู้  สมรรถนะ
และเจตคติที่ทันสมัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
ปฐมนิเทศ เรื่องหลักสูตรเบื้องต้น
และเทคนิคกาสอนการวัดและการ
ประเมินผล 
2. ส่งเสริมการศึกษาต่อและความ
เชี่ยวชาญ (การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ) ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่น าเสนอใน
การประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ  
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
3. สนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย
และน าเสนอผลงานวิจัย โดย
สาขาวิชา ให้การสนับสนุน อุปกรณ์
หรืองบสนับสนุนการประชุม
วิชาการต่างๆ 
4. สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
5. พัฒนาทักษะการจัดการ เรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4. การพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้  
2. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
คอมพิวเตอร์ที่ดี 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการ
จัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่
หลากหลาย 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และสร้างสื่อสังคม
ออนไลน์ 
5. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ 
6. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม ความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิชาการ การ
จัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
3. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

 
2.2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย แม่ข่ายและอุปกรณ์
สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการ

1. ติดตั้งอุปกรณ์สื่อต่างๆ ใน
ห้องเรียนเพื่อการสอนที่มี

1.  รวบรวมและบันทึกอัตราส่วน 
อุปกรณ์ต่อจ านวนนักศึกษา จ านวน
ชั่วโมงท่ีนักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
สอน เพื่อให้การเรียนการสอน
ภายในเวลาและนอกเวลามีประ 
สิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างสื่อการ
เรียนการสอนตามความต้องการ 
2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ท่ี ได้
มาตรฐานสากลเพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนและฝึกปฏิบัติในสภาพ 
แวดล้อมที่ดี 
3. มีห้องปฏิบัติการแบบเปิดเต็ม
เวลาที่มีโครงสร้างพ้ืน ฐาน และ
พ้ืนที่เพียงพอส าหรับให้นักศึกษา 
ท างาน และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จัดตั้งทั้งห้องสมุดในสถานศึกษา
และห้องสมุดเสมือนที่มีต าราเรียน มี
หนังสืออ้างอิง และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างเพียงพอส าหรับการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติม 
5. มีห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย 
ที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้วิธีการดูแล และควบคุม
ระบบเครือข่ายในสภาพแวดล้อม
จริง 

หรือเครื่องมือ และอัตราส่วน
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ
จ านวนนักศึกษา 
2.  รวบรวมจ านวนนักศึกษาท่ีลง 
ทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ หรือ
วิชาฝึกอบรม 
3.  รวบรวมจ านวนต าราเรียน และ
สื่อดิจิตอลที่มีอยู่ พร้อมทั้งปริมาณ
การใช้งาน  
4.  ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริการอุปกรณ์เพ่ือ
การ ศึกษา 

 
 

2.2.3 การให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ผลิตนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการภายใน
ระยะเวลาที่ เหมาะสม 
นักศึกษามีความสามารถท้ัง
ทางด้านวิชาการ และอารมณ์ มี
ทัศนคติที่ดีจากการท ากิจกรรม
นอกหลักสูตร 

 

1. มีช่วงเวลาส าหรับให้ค าปรึกษา
กับนักศึกษา 
2. เตรียมประวัติทางการศึกษา และ
พฤติกรรมของนักศึกษา ไว้เพ่ือการ
ติดต่อในอนาคต  
3.  ติดตั้งช่องทางการติดต่อระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ 
4. มีศูนย์บริการ และสนับสนุนการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
5.  มีผู้ประสานงานที่สนับสนุน
บริการทางการเรียนการสอน และ
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษา สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น 

1. จ านวนชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา 
2.  จ านวน และอัตราส่วนของ
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ใน
แต่ละปีการศึกษา 
3.  ประวัติทางวิชาการ และ
พฤติกรรมของนักศึกษาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถค้นหา
ได้ 
4.  จ านวนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วม และอัตราส่วนเงิน
สนับสนุนนักศึกษาต่อเงิน
บริหารทั้งหมด 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
6.  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 
7.  ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา 

5.  เจ้าหน้าที่ท่ีมีคุณสมบัติ
พร้อมในการสนับสนุน ด้านการ
เรียนการสอน และประสานงาน
การท ากิจกรรม 
6.  เจ้าหน้าที่มีความพร้อม
สนับสนุน การส่งเสริมนอก
หลักสูตร 
7.  ผลการส ารวจความพึง
พอใจ ของนักศึกษาต่อการให้
การสนับสนุนต่างๆ ในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

 
 
 
 

2.2.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
2. มีความรู้ และทักษะที่สมดุล
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
3. มีทัศนคติที่ดีและ สามารถ
เป็นผู้น าได้ สามารถเข้าใจและ
ด ารง ชีวิตในสังคม ได้อย่างมี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามวัฒนธรรมไทย 
4. เห็นคุณค่าของการมี
ส่วนรวม ทั้งตนเองและสังคม 
5. พัฒนาความรู้ทักษะ การ
ด ารงอยู่ในสังคม การปรับตัวให้
สามารถด ารงอยู่ในสังคมที่มี
ความแตกต่างอย่างมีความสุข 
6. เข้าใจระบบ กระบวนการ 
การเรียนรู้ทางสังคม ความ
รับผิดชอบทางสังคม และแรง
ดลบันดาลใจทางวัฒนธรรม 

1.  ขอค าปรึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรใน
อนาคต 
2.  ประเมินทักษะ

ความรู้จรรยาบรรณ และ
ความสามารถในการท างาน
เป็นทีมของนักศึกษาที่จบ
การศึกษา 
3.  ฝึกอบรม และ

เสวนานักศึกษาเพ่ือให้
ทราบประสบการณ์จริง 
4.  สอดแทรกคุณค่า

ทางจรรยาบรรณทั้งใน 
และนอกห้องเรียน 
5.  มีวิชาเรียนด้าน

สังคมศาสตร์ ที่เน้นการ
พัฒนาความเฉลียวฉลาด
ทางอารมณ์ในแง่ต่างๆ 

1. น าข้อเสนอแนะ
ของนายจ้าง หรือผู้ใช้
บัณฑิต มาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุง และแก้ไข
หลักสูตร 
2. วิเคราะห์ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต สถิติการมีงาน
ท าของบัณฑิตตรงตาม
สาขาทีส่ าเร็จหรือสาขาอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

3. โครงการส่งเสริม ฝึกอบรม 
ความรู้และทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
4. ส่งเสริมกิจกรรม การเห็นคุณค่า 
จรรณยาบรรณ ศาสตร์การสอน การ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 
5. จ านวนวิชาทางสังคมศาสตร์ที่เน้น
จรรยาบรรณและหลักการท างาน
ร่วมกัน 



21 
 

 

  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
6. ช่วยเหลือและ

สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรที่เน้นความ 
รับผิดชอบทางสังคม และ
วัฒนธรรมไทย 

6. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทาง
สังคม และแรงดลบันดาลใจทาง
วัฒนธรรม 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ   
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้
มีการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 
 1. 2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค 
  ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
  ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
   ภาคต้น  เดือน มิถุนายน - กันยายน 
   ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ในกรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาไม่เพียงพอ  
 2.3.2 ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากต ารา เอกสารใน
บางวิชาด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 2.3.3 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
 2.3.4 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา 
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   - กลยุทธ์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดให้มีการติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่

ปรึกษา 
   - กลยุทธ์การเสริมสร้างทัศนคติและการปรับตัวของนักศึกษาแรกเข้า จัดปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มี
ปัญหา 
 - กลยุทธ์การปรับความรู้ และทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีแก่นักศึกษาทุกคน  
 - กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษถ้านักศึกษามีพ้ืนทาง
ภาษาอังกฤษไม่ดีพอทางคณะจะมีการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ กรณีที่นักศึกษา  สอบ
วัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด จัดให้มีการอบรมทักษะการใช้งานด้านภาษาอังกฤษ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
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 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 60 

  
 2.6  งบประมาณตามแผน 

   ใช้งบประมาณของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 

2. ได้รับจัดสรรจากงบแผ่นดิน       48,000    60,000   72,000   84,000   96,000 

3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้       63,000    126,000   189,000   252,000   336,000 

รวมรายรับ 1,011,000 1,986,000 2,961,000 3,936,000 4,932,000 
หมายเหตุ 1. ค่าลงทะเบียน = จ านวนรับนักศึกษา  x ค่าลงทะเบียน x 2 ภาคเรียน  
  2. ได้รับจัดสรรคืนคณะ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
   - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   800 บาท / ปี /คน 
  3.  ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ = 7%  x ค่าลงทะเบียน  
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบด าเนินการ 
1.1 ค่าตอบแทน 
1.2 ค่าใช้สอย 
1.3 ค่าวัสดุ     

 
1,320,000 
    50,000 
    30,000 

 
1,325,000 
    100,000 
    60,000 

 
1,330,000 
  150,000 
    90,000 

 
1,335,000 
   200,000 
    120,000 

 
1,340,000 
   250,000 
   150,000 

2. เงินอุดหนุน 
2.1 การท าวิจัย 
2.2 การบริการวิชาการ 

 
    50,000 
    30,000 

 
    80,000 
    60,000 

 
    110,000 
    90,000 

 
 140,000 
  120,000 

 
 170,000 
 150,000 

รวมรายจ่าย 1,480,000 1,615,000 1,750,000 1,885,000 2,020,000 

งบประมาณ  :  ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 70,400 บาท/คน 

 
 2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ข) 
 
 2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับท่ีประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
 

2.9 การลงทะเบียนเรียน  
  2.9.1 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต (ยกเว้น
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาในภาคปกติ หรือจะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพ่ิมเติม 
  2.9.2 บางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดหน่วยกิต โดยใช้หลักเกณฑ์
อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 

2.1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 
 2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
 2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

41 
29 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก 

63 
42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

         
3.2 รายวิชาในหลักสูตร 

  3.2.1 เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตร 
   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การก าหนดรหัสวิชา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 
 1. ให้ใช้รหัสประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด 
  ตัวเลขตัวที่ 4   หมายถึง  ระดับชั้นปี 
  ตัวเลขตัวที่ 5, 6 และ 7   หมายถึง  ล าดับความยากง่ายของรายวิชา 
 2. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ 4 แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้ 
  เลข 1 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1 
  เลข 2 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 2 
  เลข 3 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 3 
  เลข 4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 4 
  เลข 5 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 5 
  เลข 6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  เลข 7 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
  เลข 8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
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   3.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    ก) บังคับเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication  
3(3-0-6) 

GEN1102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
English for Beginners 

3(3-0-6) 

GEN1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
English for International Communication 

3(2-2-5) 

    ข) เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 

Japanese for Beginners 
3(2-2-5) 

GEN1105 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 
Chinese for Beginners 

3(2-2-5) 

GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 
Vietnamese for Beginners 

3(2-2-5) 

GEN1107 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 
Lao for Beginners  

3(2-2-5) 

            
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    ก) บังคับเรียน 
     - ไม่มี - 
    ข) เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) 

GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต 
Morality and Life 

3(3-0-6) 

GEN2103 ทักษะชีวิต 
Life Skills 

3(3-0-6) 
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   3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    ก) บังคับเรียน 
     - ไม่มี - 
    ข) เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก 

Global Society and Living 
3(3-0-6) 

GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
Law for Living 

3(3-0-6) 

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Citizenship and Social Responsibility 

3(3-0-6) 

GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา 
Roi Et Studies 

3(3-0-6) 

 
   4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    ก) บังคับเรียน 
     - ไม่มี - 
    ข) เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

Exercise and Recreation for Health 
3(2-2-5) 

GEN4102 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Science and Environment for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GEN4103 การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
Individual Studies and Information Technology for Work 

3(2-2-5) 

GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

GEN4105 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 
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3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 

   3.2.3.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
   ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า  29  หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for Teachers 

3 (2-2-5) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2 (2-0-4) 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 

3 (2-2-5) 
 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3 (2-2-5) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3 (2-2-5) 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3 (2-2-5) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3 (3-0-6) 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3 (2-2-5) 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3 (2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 29 
 

 
ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    เรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP2201 ปฏิบัติการในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
2(90) 

TEP3202 ปฏิบัติการในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2(90) 

TEP3203 ปฏิบัติการในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

2(90) 

TEP4204 ปฏิบัติการในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

6(450) 

 รวมหน่วยกิต 12 
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3.2.4  กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

  ก) วิชาเอกบังคับ เรียน 42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

COM1101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
Educational Information System Management 

3(2-2-5) 

COM1102 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Technology for Science 

3(2-2-5) 

 COM  1031  กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 
Laws and Ethics for Computer 

3(2-2-5) 

 COM1204 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 
Program Writing 

3(2-2-5) 

 COM1205 วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
Calculation and Mathematics for Computer 

3(2-2-5) 

COM1206 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
Computer Architecture and Maintenance 

3(2-2-5) 

COM2101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
Computer Graphics Design 

3(2-2-5) 

COM2102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

COM2205 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
Multimedia Design and Animation 

3(2-2-5) 

COM2206 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Database Management System 

3(2-2-5) 

COM3101 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
Innovation Development and Design 

3(2-2-5) 

COM3204 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 
Seminar for Computer 

3(2-2-5) 

COM4101 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
Research and Project for Computer 

3(2-2-5) 

COM4102 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
Advanced Science in Computer 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 42 
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 ข) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่าจ านวน 21 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
COM2207 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Network 
3(2-2-5) 

COM3201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
English for Computer Teachers 

3(2-2-5) 

COM3102 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง   
Advance Programming 

3(2-2-5) 

COM3205 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
Computer Educational Science 

3(2-2-5) 

COM3206 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Media Production and Development 

3(2-2-5) 

COM3203 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application and Design 

3(2-2-5) 

COM4103 การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว   
สร้างสรรค์นิยม 
Designing of Consrtuctivism Web-based Learning 
Environments         

       3(2-2-5) 
 

 COM5101  การออกแบบและพัฒนาเกม 3(2-2-5) 
 Game Development and Design  

 COM5102  โครงสร้างข้อมูลและประมวลผลแฟ้มข้อมูล                       
Data Structures and File Processing                                      

       3(2-2-5)      

   
 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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 3.3  การจัดแผนการศึกษา 

  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วง 4 ปีการศึกษา ดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 3) 3-0-6) 
TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3)2 -2- 5(  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

COM1101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
COM1102 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 COM  1031  กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 21 

 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3)2 -2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

 COM 
0421  

ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 
3(2-2-5) 

 COM 
0521  

วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

COM1206 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 41 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(X-X-X) 
 GENXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3)2 -2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

COM2101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
COM2102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
COM2103 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx xxxxxxx 3(2-2-5) 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 62 
 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3)2 -2-5) 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 3)2 -2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP2202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

COM2205 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
COM2206 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
COM2207 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 82 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3) 3-0-6) 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3)2 -2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP3102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

COM3101 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

COM3102 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง   3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx xxxxxxx 3(2-2-5) 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 102 
 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3)2 -2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

COM3204 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

COM3205 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
COM3206 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
COM3 302  การออกแบบและพัฒนาแอพพลเิคชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที ่
3(2-2-5) 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 122 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(450) 
   

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 128 

 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 
COM4101 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
COM4102 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

COM4103 
การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวสร้างสรรค์นิยม 

3(2-2-5) 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  12 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 140 
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3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 3.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 Thai for Communication  
 ความส าคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทยการเสริมทักษะ 

ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย และทักษะการใช้ภาษาไทยในบริบท
ทางสังคมเพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

Significance of Thai language, principles, problems of Thai language 
use; development of language Skills: listening, reading,  speak ing and 
writing; and Skills in using of appropriate Thai for communication in social 
contexts. 

 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
 English for Beginners  
 ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ 

โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พื้นฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษ  
ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่  การทักทายและการกล่าวลาการบอกเวลาการซื้อและขาย
สิ่งของการพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวกิจวัตรประจ าวัน และกิจกรรมในวันหยุด การถาม
ทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคน เพ่ือความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์สังคม
โลกปัจจุบัน 

Basic English Skills: listening, speaking, reading and writing; basic 
vocabulary, sentence structure, basic grammar, pronunciation and basic 
conversation in daily-life: greetings and saying goodbye, time telling, selling 
and buying things, talking about family, daily routine, and vacation; asking for 
direction, and describing people for current and modern world society 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3 (2-2-5) 
 English for International Communication  
 ทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษด้านการฟังพูดอ่าน และเขียนโครงสร้างประโยค 

ไวยากรณ์พ้ืนฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ การ
แนะน าสถานที่การแสดงความคดิเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนในอนาคต การตอบรับ
และปฏิเสธค าเชิญและการเขียนจดหมายสมัครงาน เพ่ือความทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ในศตวรรษท่ี 21 

Basic English Skills: listening, speaking, reading, and writing; basic 
vocabulary, sentence structure, basic grammar, pronunciation and 
conversation for higher levels of English learning: introducing places, giving 
opinion, comparing things, planning in the future, accepting and rejecting 
invitations, and writing a resume for current and modern situation in the 21st 
century 

 
GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
 Japanese for Beginners  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นอย่างบูรณาการ ศึกษาค าศัพท์ และรูป

ประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายการ
แนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่าน ข้อความสั้นๆ สรุปและตอบค าถามได้ 
และการเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ 

Integrated Japanese Skills : listening, speaking, reading and writing; 
vocabulary; basic sentences and grammar, conversation practices in daily 
life including greetings, self- introduction, time telling, shopping; practices of 
reading short messages, summarizing and answering questions, and writing 
simple sentences 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
 Chinese for Beginners  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนอย่างบูรณาการ การสนทนาขั้นพ้ืนฐานใน

ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าการขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามค า
บอกและเขียนประโยคง่าย ๆ ฝึกอ่านเนื้อหาข้อความสั้น ๆ การอ่านเพ่ือสรุปและตอบ
ค าถาม 

Integrated Chinese Skills: listening, speaking, reading and writing; basic 
conversation practice in daily life including greetings, self- introduction, 
showing appreciation and asking apologies, taking dictation and writing simple 
sentences; practices of reading short messages, summarizing and answering 
questions 

 
GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
 Vietnamese for Beginners  
 ทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาเวียดนามอย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณ์ เรียนรู้ภาษาเวียดนามพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตน การ
บอกเวลา การซื้อของ การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ การอ่านเพ่ือสรุปความและตอบค าถาม 
และการเขียนประโยคง่าย ๆ 

Integrated Vietnamese Skills: listening, speaking, reading and written; 
basic grammar and sentence patterns; basic Vietnamese in daily life including 
self-introduction, time telling, shopping, reading short messages, summarizing 
and answering questions; practices of writing simple sentences 

 
GEN1107 ภาษาลาวพื้นฐาน 3 (2-2-5) 
 Lao for Beginners  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาวอย่างบูรณาการ รูปประโยคและไวยากรณ์

พ้ืนฐาน การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอก
เวลา การซื้อของ เป็นต้น หลักการอ่านข้อความสั้น ๆ อ่านเพ่ือสรุปความและตอบค าถาม 
และการเขียนประโยคง่าย ๆ 

Integrated Lao Skills: listening, speaking, reading and writing; basic 
sentences and grammar, conversation in daily life including greetings, selt-
introduction, time telling, shopping; practices of reading short messages, 
summarizing and answering questions, and in writing simple sentences 
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3.4.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต 3 (3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  
 การเข้าใจศาสตร์ทางความงาม และเห็นคุณค่าความงามตามธรรมชาติและ

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการด าเนินชีวิต 

Understanding the science of aesthetics and appreciating the aesthetics of 
nature and art and culture for gaining experiences of aesthetic appreciation 
applicable for personal development and living 

 
GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต 3 (3-0-6) 
 Morality and Life  
 ความหมาย คุณค่า และเป้าหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิดในการด าเนินชีวิต 

ความหมายของจริยธรรม หลักการพัฒนาจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
ตนเอง การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมการแก้ไขปัญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of living, the 
definition of ethics, ethical development principles, development of self-
morality and ethics, living together in society, solving life problems using 
religious principles 

 
GEN2103 ทักษะชีวิต 3 (3-0-6) 
 Life Skills  
 ทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา การเข้าใจตนเอง

และผู้อ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการคิด 
กระบวนการการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

Life Skills for living in the current society using basics of psychology, 
understanding self and others, personal development, communication and 
building human relationships, thinking processes, processes of problem 
solving and critical thinking 
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3.4.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3 (3-0-6) 
 Global Society and Living  
 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลกท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของไทยในการเป็น
ประชาคมโลกและประชาคมอาเซียนสภาพปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 

The ways of human living under global changes in the areas of society, 
culture, economy, politics and technology; dynamics of changes in a global 
society impacting the worlds’ population and Thai people, adaptation of 
Thailand in the international community and the ASEAN community; 
problems and trends of changes in Thailand as a result of globalization and 
the formation of the ASEAN community 

 
GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
 Law for Living  
 หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและ

ทางอาญา  
Principles of public and private law, legal organizations related to civil 

and criminal procedures 
 

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
 ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมืองและเหตุการณ์

ส าคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของสังคมไทย 
History and development of Thai politics and government, political 

institutions and important political events, trends in the context of Thai 
politics and government 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
 Citizenship and Social Responsibility  
 หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมายของ 

พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวในสังคม
ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมืองโลก 

Basic principles of democracy, human rights, legal state and rule of law; 
meaning of citizenship in a democratic regime, self-development to be active 
citizens in a democratic society and to take responsibility to their society, 
building social conscience and awareness of one’s role and duties as a good 
global citizen 

 
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา 3 (3-0-6) 
 Roi Et Studies  
 สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม ภูมิปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ 
บุคคลส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

Geography of Roi Et province, historical development, society and 
economy, culture, lifestyle, beliefs, rituals, traditions, wisdom, Literary Works, 
arts and dignitaries, and relationship between the King and Roi Et 

 
3.4.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 (2-2-5) 
 Exercise and Recreation for Health  
 ความหมาย ความรู้เบื้องต้น ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออกก าลังกาย

และนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายชนิดต่าง ๆ และการจัด
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

Meaning, basic knowledge, types, principles and benefits of exercises and 
recreational activities for health; practices of different types of exercises and 
recreational activities management for health 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
GEN4102 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
 Science and Environment for Quality of Life  
 กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษ์ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุข 

Processes and development of science and technology, principles of 
quality of life development, health promotion and disease prevention, 
importance and impacts of scientific and technological development on 
ecosystem, natural resources, biodiversity and conservation; application of 
science knowledge for improving quality of life to be healthy living 

 

GEN4103 การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 3 (2-2-5) 
 Individual Studies and Information Technology for Work  
 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะสารสนเทศ การ

สืบค้นสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ 
การใช้โปรแกรมระบบ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดท าเอกสาร การท าตารางค านวณ 
การน าเสนอ และการจัดการฐานข้อมูล การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 

The importance of information literacy, development processes of 
knowledge and information Skills, retrieving information using information 
technology as a tool, elements of hardware, usage of system programs, 
usage of application program to create documents, calculation tables, 
presentations, and data base management; computer networks usages, data 
exchange on computer network; the respect for intellectual property 
copyrights 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วย
กิต 

(ท-ป-อ) 

 Thinking and Decision Making  
 หลักการและกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ข่าวสาร การน าเสนอ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และร้อยละ ความน่าจะ
เป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ล าดับและอนุกรม 

Principles and thinking and solving processes in mathematics, 
information, data presentation and basic data analysis, and percentage, 
probability, logic, and reasoning, order and series.  

    
GEN4105 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (3-0-6) 
 Mathematics for Life 
 หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม

สัญญาและตราสารหนี้ต่าง ๆ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย 
Mathematical principles and approaches to daily life activities, making 

legal contracts and bonds via electronic devices or ready-made programs 
 
 3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
   3.4.2.1 วิชาชีพครู  เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
    ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 ) 3-0-6) 

 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียน
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 

Importance of psychology for teacher; behaviors and nature of learner’ s 
analysis; learners development based on learners’  potential of their age 
according to concepts, theories of development psychology, learning 
psychology, educational psychology; guidance and counseling psychology; 
Executive Function for learning; applying psychology concepts and theories in 
Teaching and learning management 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

Thai Language for Communication for Teachers 
3 )2 -2-5) 

 วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร 
การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

Speech Communication for Teachers; principles and techniques of Thai 
usage; listening, speaking, reading and writing practice; gesture for carrying 
meaning in Teaching and learning; information searching for self-development 
in order to be omniscient, up to date and able to keep up with change; 
language and culture for peaceful coexistence; learning management design 
for learner development: listening, speaking, reading, writing and gesture 
 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

3 ) 3-0-6) 

 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา การ
วิเคราะห์ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญา แนวคิดและกลวิธี
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

Evolution of Thai and world education; application of philosophies, 
concepts and theories in education, religion, economy, society and culture for 
developing education institutions; analysis of education based on creativity 
according to the principles of particular philosophies; concepts and strategies 
of educational management to strengthen sustainable development; 
educational provisions in the constitution, and National Education Act  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

Ideology and Spirituality of Teachers 
3 )2 -2-5) 

 ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 Importance and teachers’  professional development; condition of 
teacher’ s works, values, ideology, morality and ethics; code of ethics of 
Teaching profession and cultivating spirituality of teachers; making progress in 
career and teachers’  professional development; creating interaction between 
teachers and learners in order to promote learners’  potential; reflective 
thinking practice for applying in self-development as a good teachers; having 
knowledge and Keep up with change and learn continuously    

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3 )2 -2-5) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาเอกกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มี
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนา
ตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts and theories in educational innovation and 
Information Technology for education; using and applying digital technology 
for education and learning management; design Teaching materials and 
Teaching process based on the nature of core subjects, learning management 
based on individual differences; motivating learners to be innovators; ethics 
and laws of digital technology; reflective practice in self-development to be 
omniscient and able to keep up with change 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3 )2 -2-5) 

 ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ใน
การศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้ วัด 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ใน
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรใน
สถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
Meaning, elements and importance of curriculum; basic factors that 

influence curriculum development; models of curriculum; Pedagogical 
Content Knowledge; curriculum in various educational levels; learning 
standard, indicator, processes of curriculum development; curriculum 
development and using curriculum to develop lesson plans, curriculum 
evaluation, curriculum plan, problems and trends in curriculum development; 
curriculum modification and development for local needs. 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3 )2 -2-5) 

 ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท า

แผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและ
เทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
การศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
จัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

Science of pedagogy; concepts of learning management; models of 
learning management; learning innovation in 21st century; theories and models 
of learning management for gaining analytical thinking skills, creative thinking 
and problem solving; principles, concepts and guidelines for making learning 
plans; using learning management plans in the classroom; using Teaching 
techniques and skills for learning development; material design, sources of 
knowledge, educational technology and classroom environment for learning; 
integrating of inclusive education learning; classroom management and 
creating learning atmosphere in order to promote learners’ learning 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3 ) 3-0-6) 

 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา การฝึกท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การออกแบบและการ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
Meaning and concepts about quality of education; conceps, principles, and 

process of quality assurance in education; instruments and techniques in quality 
development; internal quality assurance system; external quality assurance 
system; monitor of quality assurance in education; roles of related person in 
quality assurance in education; information system for quality assurance in 
education; study of best practice in quality assurance in education; practicum in 
education quality development projects; design and process of quality assurance 
in education; taking the result of quality assurance in education evaluation to be 
a guideline for quality development of learners, instructors, administrators, and 
related person to have knowledge and keep up with changes 

 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3 )2 -2-5) 

 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหา
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Authentic learning measurement and evaluation; contexts and individual 
differences of learners; concepts and theories of learning measurement and 
evaluation; ethics for assessors; developing and analyzing the quality of 
measurement and evaluation tools; taking evaluation results for quality 
development of learners, teachers, administrators and stakeholders  in order to 
be omniscient and able to keep up with change 

 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and Learning 
3 )2 -2-5) 

 วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย 
การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้น
เรียน  การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้าง
และหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Research for solving problems and learner development; concept of 
research; researcher ethics; study of problems, problem analysis and needs in 
learner development; research design; creating innovation for learning 
development related to the nature of majors, context, and individual 
differences of learners; creating and validating research instruments, collecting 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
data, data analysis, writing research report; using research for developing 
learners, instructors, administrators, and stakeholders  in order to be 
omniscient and able to keep up with change 

 
 
 
 
 
 
   ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
   

TEP2201 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum in Teaching Profession 1 

1 )45 ) 

 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและการสอนในสถานการณ์จริง การ
ออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล
การเรียนรู้ การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ  

learning management observation; making learning plan for learners’ 
knowledge construction; Teaching practices in a simulation and real situations; 
designing tests or measurement tools; test scoring; giving score and evaluating 
learning outcomes; practical examination and scoring; doing research for 
solving learner's problems and professional teacher development 

 
TEP3202 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

Practicum in Teaching Profession 2 
1 (45) 

 วิชาบังคับก่อน : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
สังเกตการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่องจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 พัฒนา

ตนเองในด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์จริง ทั้งในด้านการวิจัย แก้ไขปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
Prerequisite: Practicum in Teaching Profession 1 

Learning management observation after completing the Practicum in 
Teaching Profession 1; self- development in terms of making lesson plans; 
Teaching practices in a simulation and real situations in terms of doing 
research for solving learners’  problems and professional teacher 
development 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
   

TEP4203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

6 (450) 

 วิชาบังคับก่อน : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามระดับช่วงชั้นและสาระการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ตลอดภาคเรียน อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระและน าแผนไปปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้
ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์นิเทศ ใช้เวลาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 8 - 12 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย 1 
โครงการและบันทึกผลการปฏิบัติงานครูด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานครูประจ าชั้น งานธุรการชั้น
เรียน งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียน และงานความสัมพันธ์กับชุมชนใน
ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหา การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ บันทึก วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เพ่ือวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน สัมมนาการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและปฏิบัติงาน อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Practicum in Teaching Profession 2 

Professional practice in schools according to internal grade level and 
subject content of a field of study; preparation of a whole semester lesson 
plan for at least one central learning cluster and its implementation in 
cooperation with expertise teachers and university supervisors in terms of 
cooperative thinking, working, problem- solving and evaluation, with a 
requirement of 8 -  12 hours a week; organization of learners’  development 
activities in cooperating with school teachers and other educational personnel 
at least one project; recording teachers performances including class teacher, 
managerial affairs, service, guidance, student activities, and community 
relation activities to reflect their solution to the problems; work development 
and continuous evaluation of self- learning; recording, analyzing and 
synthesizing learners’  learning for classroom research plan; seminar on 
practices of learning organization in schools; presentation of practicum 
performance outcomes and completing the assignment 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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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
   

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6 (450) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 โดย

ปฏิบัติงานครูและพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการสอนและใช้เวลาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 8 - 
12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วัดและประเมินผลการเรียนรู้และน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน ประเมิน ปรับปรุงและน าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนภาคเรียนที่ผ่านมาวางแผน
และด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์รายงานผลการ
ปฏิบัติในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยสัมมนาการฝึกปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 1 

Practicum in school continued from Internship 1; development of 
Teaching practice quality with 8 - 12 hours a week; learning measurement and 
evaluation for learner development; systematically planning and solving 
problems by doing classroom research based on learning problems in the 
previous semester; analysis of performance report in systematic development 
of learning organization by participating the seminar on practicum, group 
learning sharing; presentation of practicum performance outcomes and 
completing the assignment 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 

  

 
 3.4.3 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     
COM1102  เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 

Technology for Science 
สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดปัญหาหรือความ

ต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข 
ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดท าโครงงาน
เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 

 via scientific methodology. Problem indication, data gathering, method 
selection, design and perform research.  Testing, correcting and evaluation. 
Select technologies to solve problems.  Use technology to perform scientific 
projects. 

COM1103  กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Laws and Ethics for Computer 

ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองความเป็น 
ส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัลความฉลาดทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการ
กระท าความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

Related Crime Act. Data Privacy Act. Freedom in opinion, intellectual 
property, computer-related crimes, virtue and moral principle for computer-
related professions. Digital citizenship, digital literature. Case studies about 
computer-related crimes. 

COM1205  วิทยาการค านวณ และคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Calculation and Mathematics for Computer 

เลขจ านวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การค านวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์ 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ 
เมทริกซ์  ทฤษฎีกราฟ ฝึกปฏิบัติการจ าลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการ
พ้ืนฐานการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลักการและแนวคิดเชิงค านวณ การแยก
ส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิด
เชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

Real number, base number, base number conversion, base number 
calculation, logic, relation and function, set theory, Boolean algebra, logic gate, 
Karnaugh map, vector, matrix, graph theory. Practice in logic gate circuit, block-
based programming.  Basic principles in mathematic problem solving. 
Calculation principles and ideas.  Problem subdivide, Pattern finding and 
abstract thinking. Calculation for problem solving in daily life case study. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

COM1206  สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Computer Architecture and Maintenance 

หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์
ประกรอบในการท างานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส 
สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม การอินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์และการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้งานระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่
ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

, software and microprocessor working. Structure and components of 
computer. Memory. Logic circuit roles. BUS, signal and controlling circuit. 
Interface and IoT. Components and computer assembly.  Categories of 
operation system and the usage, the roles and the function. Work distribution 
and processor allocation. Operation system and devices installation. Problem 
diagnosis and maintenance. 

COM2101  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5) 
  Computer Graphics Design 

งานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบ
งานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก 
อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส าหรับสร้างงานกราฟิกได้ 

Artwork design, drawing. Color theory and graphic design. Graphic design 
principles.  Graphic categories.  Artwork creation and graphic object.  Graphic 
configuration. Infographic. Practice on applied software. 

 
COM3201  ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  English for Computer Teachers 

ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์
ค าศัพท์ในบทความ คู่มือ ต าราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ สามารถน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
 Practice in reading and writing skills in context of computer.  Analyze 
vocabularies in passages, handbook, text, journal and printings. Do presentation 
in English. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

COM2207  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  Computer Network   

ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี ระบบความ
มั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ 

     Communication theories. Computer network. Communication protocol.    
    Typology. Security system, internet system. System analyze, design and  
    installation. System maintenance. Server. 

 
  2) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
COM1101   การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
     Educational Information System Management 

       แนวคิดเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบส านักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของ
ระบบ สารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึก 

      ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการส านักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลค า  
      โปรแกรมการน าเสนอ โปรแกรมตารางค านวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
       และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
       Idea of information system management, office automation system,    
     Educational information system elements, applying the system in decision  
     making. Practice in using software package to perform office automation,  
     word processing, presentation software, calculation software. Data  
     management via new technology and educational information system  
     management.  

  

COM1204  ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม     3(2-2-5) 
  Program Writing 

  ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัวแปร 
โครงสร้างควบคุม การน าเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหา
โดยวิธีการโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรม
แก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 
  Procedure, flowchart writing, problem solving, logical thinking, data 
type, variable, control structure, input, output, principle in program writing. 
Analyze problem by program. Practice in program writing via computer 
languages. Create basic problem solving program.   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
COM2102  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
  System Analysis and Design 

ระบบสารสนเทศขององค์กร ก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ ส ารวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน ก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไป
ได้ของระบบ ใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
การสร้างพจนานุกรมข้อมูล ออกแบบข้อมูลน าเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานขนาดเล็กและการจัดท าเอกสารรายงาน 
Organization information system. Recruit staff for information system 
development. Information system development, surveying and analyzing 
procedure. Identify the problem and possibility of the system. Using 
information flowchart. Using information relation chart. Data dictionary 
creation. Data input, form and output design. Analyze and design small 
system and compose the report. 

 
COM2206  ระบบการจัดการฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
  Database Management System 

องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ
สร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และ
การท าให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของ
ข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 
Components and architecture of database. Correlation database design. 
Creating data correlation model. Relational algebra. Correlation data and 
standardization. Data dictionary. Inquiry structure. Data integrity. Case study in 
small database design. 

 
COM3102  การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง       3(2-2-5) 
 Advance Programming 

แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบ
เจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือ
และเทคนิคการเขียนโปรแกรมข้ันสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา  

     Ideas about object oriented-program, object oriented-technology, objected  
    oriented-model, objected oriented-properties, class, objects, object life cycle.   
    Interface graphic. Database connection. Instrument and technique in advance  
    programming. Applied programming for education.   
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  3) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
COM2205 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน    3(2-2-5) 
  Multimedia Design and Animation 

  หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การจัดการ
กับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้าง
และแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิเมชัน ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา 

       Principle and Theory about multimedia and animation.  Animation  
     ategories. Objects management. Principle in 2D and 3D animation creation. 
Practice in applied software in multimedia and animation.  Modeling.  Texture 
creation. Work creation and conversion. Create multimedia and animation and 
apply to educational context. 

 
COM3101   การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม     3(2-2-5) 
      Innovation Development and Design 

ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ ประเมิน
คุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
Theory in innovation development and design. Analyze, design, create, test 
and evaluate innovation. Practice in innovation creation. 

 
COM3206  การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
  Electronic Media Production and Development 

  ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา 
เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกช่องทางที่
เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 
  Theories in design and develop electronics media.  Content analyzing. 
Techniques in electronic media creation and evaluation.  Select suitable 
channel to publish the media. Create electronic media via computer software. 
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COM3203 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
  Mobile Application and Design 

  หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา 
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน 
สร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา 
  Principles and theories about mobile devices. Development instrument 
selection.   Sensor, connection devices.  Application design and development. 
Create application and apply to education. 
 

  4) วิชาการสอนวิชาเอก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

COM3204  โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Seminar for Computer 

  วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ หลักการจัดโครงการ การบริหารการจัดโครงการ 
ออกแบบและด าเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ ท ารายงานการ
จัดโครงการ 
  Analyze meaning, importance and principle of project management. 
Project management.  Project design and practice.  Project evaluation and 
report. 

 
COM3205  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Computer Educational Science 

  วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการค านวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.) 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบ
กิจกรรม การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดย
บูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  Analyze calculation science curriculum and technology design 
( according to IPST frame) .  Writing lesson plan.  Teaching design according to 
learner context.  Activity design.  Create and apply teaching media. 
Measurement and evaluation.  Teaching practice that integrate 21st century 
skills. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

COM4101   วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Research and Project for Computer 

  การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ 
สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพ่ือการน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
  Research and development. Literature review. Project development. 
Data analyze and interpretation. Conclusion, research report. Academic article 
writing for academic procedure. 

 
COM4102   วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Advanced Science in Computer 

  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้
วิทยาการก้าวหน้าส าหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชื้นงานเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมตามหลัก
วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
  Principles, ideas and theories in advanced science.  Select and apply 
advance science for computer study teacher.  Create innovation according to 
the science principles. 
 

COM4103 การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว              3(2-2-5) 
สร้างสรรค์นิยม 

  Designing of Consrtuctivism Web-based Learning Environments 
ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม การ

ออกแบบการสอนตามแนวสร้างสรรค์นิยม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนว
สร้างสรรค์นิยม การวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี แบบจ าลองการเรียนการสอนและการพัฒนา 
สังเคราะห์กรอบของการออกแบบการเรียนการสอน และการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี
และบริบทของแท้เน้นการใช้เทคโนโลยีการศึกษา 

Cognitive theories, constructivist learning theory, instructional design 
based on constructivism, development of constructivist Web-based Learning 
Environment, analysis of principles, theories, instructional models and 
development, synthesis of the framework of instructional design and 
development based on theories and authentic contexts focuscing on 
educational technology. 
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COM5101 การออกแบบและพัฒนาเกม     3(2-2-5) 
  Game Development and Design 

  การออกแบบและพัฒนาเกม องค์ประกอบเกม จิตวิทยาเกม ออกแบบเกม การ
สร้างเกม การทดสอบและจัดสมดุลเกม ปฏิบัติการสร้างเกมเพ่ือการศึกษา 

    Game design and development theory Game elements psychology 
game  design game creation Game testing and organizing game balance 

Practice creating educational games Pascal etc. 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
   

COM5102  โครงสร้างข้อมูลและประมวลผลแฟ้มข้อมูล           3(2-2-5) 
Data Structures and File Processing 

ทฤษฏีโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลแบบคิว ลิสท์ อะเรย์ สตริง ทรี เซทและกราฟ การ
จัดการเรียงล าดับ ภายในหน่วยความจ าแบบบับเบิ้ล ราคิกซ์ ควิกเมิร์จ เทคนิค 
การค้นหา ข้อมูลแบบเรียงล าดับ และแบบไบนารี การน าโครงสร้างข้อมูลไปจัดการ
ประมวลผลเป็นระบบแฟ้มข้อมูลประเภทต่างๆ การเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลที่จัดในระบบแฟ้ม 

Infrastructure Theory, data queues, lists, array,string tree, set, and 
graph; sequencing in internal memory Bubble, kick Rashad 's QuickTime, 
Merge, search techniques, sequential and binary data, usage of structures to 
manage data processing system into data file types, access to information 
held in the file system. 
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3.5 ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีการศึกษาที่ส าเร็จของอาจารย์  
 

 3.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นายพิทักษ์  พลคชา 

3-4510-00460-xx-x 
อาจารย์  ปร.ด.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

12 14 16 18 20 

2 นางมนชิดา  ภูมิพยัคฆ ์
3-4510-00705-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบนัราชภัฏอุดรธาน ี

12 14 16 18 20 

3 นางสาวทนันยา  ค าคุ้ม 
3-5308-00331-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  (เทคโนโลยีและสื่อสาร 
         การศึกษา) 
ค.ม.   (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัภาคะวนัออกเฉียงเหนือ 

12 14 16 18 20 

4 นายธิติ  จนัตะคุณ 
1-4406-00013-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (ระบบสารสนเทศ 
        คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
        อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 12 14 16 18 20 

5 นายเจษฏ์บดินทร์  จิตโศภิตานนท ์
1-4099-00418-xx-x 

อาจารย ์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ 
         เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 12 14 16 18 20 
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 3.5.2 อาจารย์ประจ า 
 

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นายพิทักษ์  พลคชา 

3-4510-00460-xx-x 
อาจารย์  ปร.ด.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

12 14 16 18 20 

2 นางมนชิดา  ภูมิพยัคฆ ์
3-4510-00705-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ.  (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบนัราชภัฏอุดรธาน ี

12 14 16 18 20 

3 นางสาวทนันยา  ค าคุ้ม 
3-5308-00331-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  (เทคโนโลยีและสื่อสาร 
         การศึกษา) 
ค.ม.   (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัภาคะวนัออกเฉียงเหนือ 

12 14 16 18 20 

4 นายธิติ  จนัตะคุณ 
1-4406-00013-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (ระบบสารสนเทศ 
        คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
        อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 12 14 16 18 20 
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ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 2566 
5 นายเจษฏ์บดินทร์  จิตโศภิตานนท ์

1-4099-00418-xx-x 
อาจารย ์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ 

         เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 12 14 16 18 20 

6 นายประเสริฐ  สุทธปิระภา 
3 4510 0072 XXXX 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัราชภัฏรร้อยเอ็ด 12 14 16 18 20 

7 นายนิธิศ  วังโน 
3 4511 0051 XXXX 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 12 14 16 18 20 

8 นายสัจธรรม พรทวีกุล 
3 3015 0085 XXXX 

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

12 14 16 18 20 

9 นายเกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ 
3 3417 0016 XXXX 

อาจารย์ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 

12 14 16 18 20 

10 นายชยธร ไชยวิเศษ 
3 4510 0027 XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 12 14 16 18 20 

11 นายประสาร ศรีพงษ์เพลิด 
3 4603 0082 XXXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

12 14 16 18 20 
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ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 2566 
12 นางสาวนฤมล แสงพรหม 

3 4603 00109 XXXX 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิจัยและประเมินผล 

        การศึกษา) 
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12 14 16 18 20 

13 นางสาวเพ่ิมพร สุ่มมาตย์ 
1 4505 0008 XXXX 

อาจารย์ กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ.(การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12 14 16 18 20 

14 นายพิสิฐ  พินิจสกุล 
1 3299 0016 XXXX 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 14 16 18 20 

15 นางกัญญาวดี แสงงาม 
3 4501 0025 XXXX 

อาจารย์ ปร.ด.(หลักสูตรและการเรียน 
         การสอน) 
กศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนวและ 
       การให้ค าปรึกษา) 
วท.บ.(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

12 14 16 18 20 
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3.5.3 อาจารย์พิเศษ 
 - ไม่มี – 
 

3.5.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

   คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  
 นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและ
ผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และ
ทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและ
การวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
  2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและ
มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนังสือ งานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณี
บทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ  
  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 
 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพครูก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
ก าหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่
ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แต่
กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ จะให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอมถัดไป 
 การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าเป็นต้องอาศัยครูพ่ีเลี้ยงใน สถานศึกษามีความ
พร้อมที่จะร่วมพัฒนาความเป็นครูให้กับนักศึกษา จึงต้องด าเนินการดังนี้ 
  (1) คัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีระบบการตอบแทนในรูป
ของการช่วยพัฒนาครูและพัฒนาสถานศึกษาหรือค่าตอบแทน 
  (2) ท าความตกลงกับสถานศึกษาให้ถือว่าการเป็นพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาเป็นงานในหน้าที่ครูและเป็นภาระหน้าที่ (Work load) ของครูเช่นเดียวกับงานอ่ืนๆ ใน
สถานศึกษานั้นๆ 
  (3) ให้ครูพ่ีเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 
  (4) คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ท างานวิจัยร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้แห่งวิชาชีพครู  
  (5) ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานของครูพ่ีเลี้ยงและผลงานของสถานศึกษาร่วม
พัฒนาวิชาชีพครูต่อสภาวิชาชีพครูเพ่ือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องให้นักศึกษาฝึกในสถานการณ์จริง และเสริมสร้าง
สมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือให้พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
  4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  
   1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
   2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก/รายงานผลการจัดการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 
    4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
 
 4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งก าหนดผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
 
 4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  หลักสูตรก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา โดยอาจมีการจัด
กิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
 (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 (5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
 (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 (10) กจิกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงการหรืองานวิจัยในชั้นเรียนที่นักศึกษาสนใจ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่ได้
น ามาใช้ในการจัดท าโครงการหรืองานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการท าโครงการหรืองานวิจัย
นั้น มีขอบเขตโครงการหรืองานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการวิจัย ใน
การท าโครงการหรืองานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 

 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคปลาย  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
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  ภาคต้น   ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 
  

 5.4 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งมีตัวอย่าง
โครงงานหรืองานวิจัยให้ศึกษา 
 

 5.5 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการจัดท าโครงการที่ได้บันทึกลงสมุดให้ค าปรึกษา 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ ตามเวลาที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการที่สาขาวิชามอบหมาย 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  - สอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพอันเหมาะสมของ
นักศึกษาครู ในกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษาและ
ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาพร้อมทั้งสอดแทรก
บุคลิกภาพในรายวิชาเรียนหรือชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบการ
สร้าง วินัยในตนเอง จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ให้แต่ละรายวิชาต้องมีการก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน โดยมีการหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ไม่ให้นักศึกษาคนเดิมท าหน้าที่เดิม
ซ้ า ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างทั้งภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 - ฝึกการสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การส่งแบบฝึกหัดให้ครบและทันเวลา การมีส่วน
รว่มในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการ
แต่งกายเรียบร้อยในชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ภาวะผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

 - จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 
 - จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   (2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และอดทน 
   (3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์และสังคม ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย 
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   (4) มีจิตส านึกท่ีดีต่อการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และสังคม มีน้ าใจและความ
เสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะ 
 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 
   (2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดย
น าสิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
   (3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงาน
ตามก าหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม 
   (3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถ
ของตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน 
   (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน
ด้านสุขภาพ อาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับจิต
วิญญาณ 
   (2) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และ
จักรวาล  
   (3) มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้าน
กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
   (4) มีความรอบรู้สากลที่จ าเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งใน
ประเทศอาเซียนและโลก 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การ
ปฏิบัติงานกลุ่มการลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆและจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่าง ๆ คือ 
   (1) การทดสอบย่อย 
   (2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
   (3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาท า 
   (4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือโครงงาน 
   (5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
   (2) สามารถค้นหาข้อมูล / หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลง
ความเห็นและสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ 
   (3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์
และบูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต 
   (4) ความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1) การวิเคราะห์และน ามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
   (2) ศึกษาดูงานและการเรียนรู้จากสภาพจริง 
   (3) ให้นักศึกษามีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา 
   ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดย
ใช้การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   (2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
   (3) ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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   (1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมท างาน 
   (2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลท่ัวไป 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตามจากสถานการณ์การ
เรียนการสอนท่ีก าหนดให้ท า 
   (3) ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิตปิระยุกต์ต่อปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   (3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   (4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาองักฤษในการ
สื่อสารได้และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารท่ีจ าเป็นได้ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
   (1) จัดประสบการณ์การเรียนรูท่ี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
   (2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 
   (3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จากการประเมินเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้
หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
   (1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
   (2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัด 
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   (3) ประเมินจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการท ารายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    
GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
             Thai for Communication  

                   

GEN1102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
             English for Beginners 

                   

GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาต ิ
             English for International Communication 

                   

GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
             Japanese for Beginners 

                   

GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 
             Chinese for Beginners 

                   

GEN1106 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 
              Vietnamese for Beginners 

                   

GEN1107 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 
             Lao for Beginners 

                   

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                    

GEN2101 สุนทรียภาพของชีวิต 
             Aesthetic Appreciation 
 

                  

 

67 



69 
 

 

 

69 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN2102 จริยธรรมกับชีวิต 
             Morality and Life 

                   

GEN2103 ทักษะชีวิต 
             Life Skills  

                  
 

 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    

GEN3101 สังคมและวิถีโลก 
              Global Society and Living 

                   

GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
             Law for Living  

                   

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 
             Thai Politics and Government 

                   

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
             Citizenship and Social Responsibility 

                   

GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา 
             Roi Et Studies 

                   

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
             Exercise and Recreation for Health 

                   

GEN4102 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 
             Science and Environment for Quality of Life  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN4103 การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             เพื่อการปฏิบัติงาน 
             Individual Studies and Information  
             Technology for Work 

                   

GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ 
             Thinking and Decision Making 

                   

GEN4105 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
               Mathematics for Life 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 3.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศษิย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
  3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
  4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
  6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
  7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
  2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
  4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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 3.2 ความรู้ 
 3.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ 
  2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2.2 หลักการคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ ฟังก์ชัน 
  2.3 การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการด าเนินการ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
  2.4 การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม 
  2.5 เครื่องทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ และสมองกล 
  2.6 การสืบค้น การวบรวม การวิเคราะห์ การประมวลผล การเลือกใช้แหล่งข้อมูล
ประเมินและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
  2.7 ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
โครงงาน 
  2.8 การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ธุรกิจและ
บริการ 
  2.9 การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
  2.10 วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 
  2.11 กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน 
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  4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราซาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยีน
และ น่ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมซน 
 3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
  3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
  4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
  6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
  7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
  8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
  9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
  12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
  2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
  4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
 3.3 ทกัษะทางปัญญา 
 3.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้ เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
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  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
  2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
  3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
  4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
  5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
  6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
  7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
  8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
  9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
  11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
  2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
  5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
3.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 3.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเซิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
  2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดขอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ป้ญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ขุมซนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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 3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
  3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
  4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)  
  7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
  3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีใน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
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  2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
  4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษา 
  2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
3.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  1) สามารถเลือกใช้ปรัซญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิซา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัด
ทางกาย 
  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วย
ความความชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดขอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
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  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
  3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 
learning: WIL) 
  2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
  3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
  7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive based learning ) 
 3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
  2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับคร ู

Psychology for Teachers 
                        

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู
Thai Language for Communication for Teachers 

                        

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

                        

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 

                        

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

                        

TEP2106 การพัฒนาหลกัสูตร 
Curriculum Development 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
                        

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

                        

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
Learning Measurement and Evaluation 

                        

TEP3110 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
Research and Development in Innovation and 
Learning 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 6 3 3 4 7 7 1 1 2 7 5 4 2 6 5 4 4 2 4 4 3 6 4 6 
รอง 3 2 4 2 0 0 2 5 1 1 2 0 0 2 2 2 2 1 4 2 1 0 2 2 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (59.26) 18 (69.23) 16 (84.21) 17 (73.91) 10 (58.82) 23 (76.67) 
รอง 11 (40.74) 8 (30.77) 3 (15.79)  6 (26.09) 7 (41.18) 7 (23.33) 

รวม 27 26 19 23 17 30 
อันดับความส าคัญ 2 3 5 4 6 1 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2201 ฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 

Practicum in Teaching Profession 1 
                        

TEP3202 ฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum in Teaching Profession 2 

                        

TEP4203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

                        

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 
รอง 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (100.00) 16 (80.00) 11 (91.67) 12(75.00) 12 (100.00) 16 (80.00) 
รอง 0 (0.00) 4 (20.00) 1(8.33) 4 (25.00) 0 (0.00) 4 (20.00) 

รวม 16 20 12 16 12 20 
อันดับความส าคัญ 2 1 3 2 3 1 
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4.3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กลุ่มรายวิชาหมวดเฉพาะด้าน 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 

  ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
 วิชาเอก 
COM1101  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
Educational Information System Management 

                        

COM1102  เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Technology for Science 

        
 

               

COM1103  กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 
Laws and Ethics for Computer 

        
 

               

COM1204  ขั้นตอนวิธแีละการเขียนโปรแกรม 
Program Writing 

        
 

               

COM  0521  วิทยาการค านวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
Calculation and Mathematics for Computer 

        
 

               

COM1206  สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
Computer Architecture and Maintenance 

        
 

               

COM2101  การออกแบบคอมพิวเตอรก์ราฟิก 
Computer Graphics Design 
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รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
COM  0221  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

        
 

               

COM3201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
English for Computer Teachers 

         
               

COM2205  การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
Multimedia Design and Animation 

        
 

               

COM2206  ระบบการจัดการฐานข้อมลู 
Database Management System 

        
 

               

COM2207  ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 
Computer Network 

        
 

               

COM  0113  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
Innovation Development and Design 

        
 

               

COM  3206 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์
Electronic Media Production and Development 

        
 

               

COM  0213  การเขียนโปรแกรมภาษาขัน้สูง   
Advance Programming 

        
 

               

COM3104  การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่Mobile Application and Design 

                        

COM3204  โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 
Seminar for Computer 
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รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
COM  2053  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
Computer Educational Science 

                        

COM4101  วจิัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
Research and Project for Computer 

                        

COM4102  วิทยาการกา้วหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
Advanced Science in Computer 

        
 

               

COM5101  การออกแบบและพัฒนาเกม 
Game Development and Design 

                        

COM5102  โครงสร้างข้อมูลและประมวลผลแฟ้มข้อมูล   
Data Structures and File Processing 

                        

COM4103  การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวสร้างสรรค์นิยม 
Designing of Consrtuctivism Web-based Learning 
Environments 

                        

รวมรายข้อ 
หลัก 0 0 0 5 23 0 0 1 0 7 6 3 0 5 9 1 3 1 10 5 4 8 4 7 
รอง 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมรายด้าน 
หลัก 5 (17.86) 24 (100) 16 (100) 15 (93.75) 14 (100) 28 (100) 
รอง 23 (82.14) 0 0 1 (6.25) 0 0 

รวม 28 24 16 16 14 28 
อันดับความส าคัญ 1 2 3 3 4 1 
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

  
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนผลการเรียน 
   การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
 
U 
 
I 
 
Au 
 
W 
 
R 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 

พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 
(Satisfactory) 

ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
(Unsatisfactory) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
(Incomplete) 

การลงทะเบียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต (Audit) 

การได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
เรียน (Withdrawn) 
การเรียนรายวิชาซ้ า 

(Repeated) 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 * หมายเหตุ การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
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2.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู    
  ใหมีการทวนสอบผลการเรียนรูตามท่ีก าหนดไวในหลักสูตรและรายวิชา    

2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของ
หลักสูตร    

2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรูของรายวิชา    
2.3 สถานศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอก มีการ

ประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติ การสอนของแตละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด  
  
3. คุณสมบัติผู เขาศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู  ระบบและกลไกการผลิต และเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา 
  3.1 ผูเขาศึกษาตองส าเร็จการศึกษาไมต่ ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจตคติ 
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป นไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษา เปนผูก าหนด    
  3.2 การเทียบโอนผลการเรียนรู    การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหวาง
สถาบันสามารถกระท าได โดยใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะน าเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอบังคับของแตละ สถาบันอุดมศึกษา    
  3.3 มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณของ 
ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง 

3.4 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
          3.4.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
          3.4.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
          3.4.3 ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา 
          3.4.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติ
ปริญญา 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับคณาจารย์ 
 1.1 คณาจารย์ใหม่ 
  1.1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ 
  1.1.2 ฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู 
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  1.1.3 พัฒนาด้านการวิจัย มีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
  1.1.4 จัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 
 1.2 คณาจารย์ประจ า 
  1.2.1 พัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
  1.2.2 พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
  1.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องศึกษาดูงาน หรือ เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใน
หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและการท าผลงานก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 



96 
 

  

   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนา น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ ศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
  2.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  2.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วย 
ประธานสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีและรองคณบดี   
ฝ่ายวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผู้บริหารของคณะ
ครุศาสตร์และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น าใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้งความรู้ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย 
3. ตรวจสอบ และปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ 
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษาในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ า
วิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/
หรือผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความใฝ่รู้ 
5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ   
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปีมีจ านวนคณาจารย์
ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า
ในทางวิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านที่เก่ียวข้อง 
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไป
ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เก่ียวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิง
กับมาตรฐานที่ก าหนดโดย
หน่วยงานวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ าเสมอ 
2. จ านวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี
แนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง 
3. จ านวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจ า ประวัติ
อาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์ 
4. จ านวนบุคลากร
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ
บันทึกกิจกรรมให้การ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
5. ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารย์ผู้สอน และ
การสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี 
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 
9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 
อาจารย์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสื่อ โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

6 ประเมินผลโดยคณะ 
กรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะทุก 2 ปี 
7. ประเมินผลโดยคณะ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ปี 
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี 

 
2. บัณฑิต 
 ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คาดว่ามีความต้องการก าลังคนด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษาสูง และจากข้อมูลของคุรุสภาฯ ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของ
สถานศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจ 
ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการร่างหลักสูตร 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ใน
การวางแผนการรับนักศึกษา 
 
3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกท่ีมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
ตามแนวคิดปรัชญาหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่
มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย์  
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มี
กลไกการคัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร      ที่ก าหนด โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ที่ท าใหห้ลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของ
อาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผล การจัดท า มคอ 3 , 4 , 5, 6 และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  หลักสูตรมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร 
มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ 
คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการวางระบบผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
  2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
  3) สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2562 2562 2562 2562 2562 หลักฐาน 
1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X รายงานการประชุม 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X มคอ.3และ มคอ.4 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X มคอ.5และ มคอ.6 

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

X X X X X  
มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X แบบรายงานการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X รายงานการประชุม 

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X  

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจาทุกปี 

X X X X  รายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

X X X X  รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2562 2562 2562 2562 2562 หลักฐาน 
15 .นักศึกษาต้องสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อการส าเร็จ

การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้

1 .วิชาเอกท่ัวไป คะแนน CEFR ระดับ B 2 หรือเทียบเท่า  
2 .วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ คะแนน CEFR ระดับ C 1 หรือ

เทียบเท่า 

     

ผลสอบ 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 1-5 1-5 1-5 1-5  รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 10 11 11 13 1 รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 
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หมวดที่ 8 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย
ใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/บัณฑิต กับ
ตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่
ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต จะ
ท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชา
ก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยควร
ท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าได้ทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ศักยภาพและผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ   นายพิทักษ์ พลคชา 

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา(  ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
2559 

ปริญญาโท ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2547 

ปริญญาตรี ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2541 

 
1.3 เอกสารประกอบการสอน 

 - 
1.4 ผลงานทางวิชาการ  

 1.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 1.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
  1.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  
 ธิติ จันตะคุณ, ประเสริฐ  สุทธิประภา, มนชิดา ภูมิพยัคฆ์, ทนันยา ค าคุ้ม, พิทักษ์ พลคชา, เจษฎ์  
    บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย. หน้า 308-324 

 
พิทักษ์  พลคชา, ชวลิต  ถามาตรโยธี, เทพรักษ์ บริบูรณ์ (2562). การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง  
 ส าหรับการแนะน าสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
 ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 6 กุมภาพันธ์ 2562.  
        หน้า x-y 
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2 . ชื่อ นางมนชิดา ภูมิพยัคฆ์ 
 

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา(  ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
ปริญญาโท ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
2547 

ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติประยุกต)์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี 2541 

 
1.3 เอกสารประกอบการสอน 

  - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ  
     1.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 
   ธิติ จันตะคุณ, ประเสริฐ  สุทธิประภา, มนชิดา ภูมิพยัคฆ์, ทนันยา ค าคุ้ม, พิทักษ์ พลคชา,      
    เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย. หน้า 308-324 
 
 มนชิดา  ภูมิพยัคฆ์, พัชรี  ขัติยวงศา )2562 .(การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน  

           เรื่องเพศศึกษา .2 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่  
            มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม, 6 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า x-y  
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3 . ชื่อ นางสาวทนันยา ค าคุ้ม 
 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา(  ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 
ปริญญาโท ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
2553 

ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2549 

 
1.3 เอกสารประกอบการสอน 

  - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ  
     1.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 
  ธิติ จันตะคุณ, ประเสริฐ  สุทธิประภา, มนชิดา ภูมิพยัคฆ์, ทนันยา ค าคุ้ม, พิทักษ์ พลคชา, เจษฎ์  
    บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย. หน้า 308-324 
 
          ทรงธรรม  ศรีละบุตร, ทนันยา  ค าคุ้ม )2562 .(การพัฒนาระบบยืม -คืนอุปกรณ์ส าหรับใช้ในสาขา 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.  .การประชุมวิชาการ  
  ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 6  
   กุมภาพันธ์ 2562. หน้า x-y 
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4 . ชื่อ นายธิติ จันตะคุณ 
 
1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา(  ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ี
ส าเร็จบ 

ปริญญาโท วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2553 
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

        อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2551 

 
1.3 เอกสารประกอบการสอน 
    ระบบฐานข้อมูล 
 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ  
     1.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   Thiti  Juntakun. (2017) Model of Project-Based Learning on Cloud Computing  
    Technology in  Collaboration to Enhance ICT Literacy. The Turkish Online  
    Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2017. 523-529 
 Thiti  Juntakun. (2017) Development of Flipped Classroom Instructional Model by   
    using Webquest Base on Constructivism Theory for Creating Critical Thinking  
   and Problem-Solving Skill. The Turkish Online Journal of Educational  
    Technology, Special Issue for INTE 2017. 870-874 
 ธิติ จันตะคุณ, ประเสริฐ  สุทธิประภา, มนชิดา ภูมิพยัคฆ์, ทนันยา ค าคุ้ม, พิทักษ์ พลคชา, เจษฎ์  
     บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.การประชุมวิชาการ 
    ระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย. หน้า 308-324 
 เกริกฤทธิ์ บัวนาค, ธิติ จันตะคุณ. (2562) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย 
   วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. หน้า  
2271-2277 
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5.  ชื่อ นายเจษฏ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ 
1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2555 

ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
        สื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

 
1.3 เอกสารประกอบการสอน 

  - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ  
     1.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  ธิติ จันตะคุณ, ประเสริฐ  สุทธิประภา, มนชิดา ภูมิพยัคฆ์, ทนันยา ค าคุ้ม, พิทักษ์ พลคชา, เจษฎ์  
     บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 
   คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.การประชุมวิชาการ 
    ระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย. หน้า 308-324 

 สุภาภรณ์ มอมุงคุณ, สุทธิดา สระฮาด, เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์. (2561). การพัฒนาหนังสือ 
         เรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง ค าศัพท์น่ารู้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้น 
         ประถมศึกษาปีที่3.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1  
         มหาวิทยาลัยนครพนม, 9 กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 167-171.  

          เจษฎ์บดินทร์  จิตต์โศภิตานนท์, ธีรวัฒน์  พลเยี่ยม (2562). การพัฒนาหนังสือวิชาเทคโนโลยีเว็บ 
  เพ่ือการศึกษา โดยเทคโนโลยีเสมือนจริงส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
 คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 6 กุมภาพันธ์  
 2562. หน้า x-y 
        ภานุวัฒน์ วงษ์ศิลป์, เจษฎ์บดินทร์  จิตต์โศภิตานนท์. (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 
                  สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกลฝังตัว ส าหรับ 
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ  
                  นวัตกรรม” ครั้งที ่5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 5 มีนาคม 2562. หน้า 2257-2263 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะ 

และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

  

 



134 
 

  

 



135 
 

  

 



136 
 

  

 



137 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก จ 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 023 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



144 
 

  



145 
 

  



146 
 

  



147 
 

  

 
 
 
 
 



148 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 024 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ช   
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

กับตารางแนบท้าย มคอ.1
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก กับตารางแนบท้าย มคอ.1 
มคอ.1 วิชาเอกบังคับ  วิชาเอกเลือก  

(1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1. เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 
2. วิทยาการค านวณและ
คณิตศาสตร์  

 

(2) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี 
          (2.1) พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3. การจัดระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา  

 

1. ภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูคอมพิวเตอร์ 

(2.2) หลักการคิดเชิงค านวณ การ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ ฟังชั่น 

4. วิทยาการค านวณและ
คณิตศาสตร์ 

 

(2.3) การออกแบบ เทคโนโลยี การ
วางแผน และการด าเนินการ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

5. การออกแบบมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 
6. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 

(2.4) การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์และ
การพัฒนาแอบพลิเคชั่น การเขียนโปรแกรม  

7. ขั้นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม 
 

2. ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
3. การเขียนโปรแกรม
ภาษาข้ันสูง   

          (2.5)เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งาน
โปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล 

8. สถาปัตยกรรมและการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์ 

 

(2.6) การสืบค้น การรวบรวม การ
วิเคราะห์ การประมวลผล การเลือกใช้
แหล่งข้อมูล ประเมินและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 

9. โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 
10. วิทยาการค านวณและ
คณิตศาสตร์ 
 

4. วิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

(2.7) ออกแบบ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
การพัฒนาโครงงาน  

11. การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 
12. การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 

5. การพัฒนาและผลิต
สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

          (2.8) การน าแนวคิดเชิงค านวณไป
พัฒนาโครงงานที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน ธุรกิจ
และบริการ 

13. วิจัยและพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ 

6. การออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

          (2.9) การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ 

14. การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

7. การออกแบบและ
พัฒนาเกม 

         (2.10) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 

15. วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร์ 

 

         (2.11) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

16. กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ทางคอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก ซ 

การวิเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐาน 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับมาตรฐาน 

1. ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับมาตรฐานความรู้ตามที่คุรุสภาก าหนด 

มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม 
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

             Ideology and spirituality of teachers 3 (2-2-5) 

ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

             Psychology for Teacher                       3 (3-0-6) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะสมอง
เพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

             Ideology and spirituality of teachers 3 (2-2-5) 

ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การ
สอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้  

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 

             Curriculum Development                     3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 

             Science of  Pedagogy                    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

             Innovation and Educational Technology  3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบ
การสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 

วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษาสภาพ
ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการ
วิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

TEP1102 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

             Language for Communication for Teachers                    3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ครบตามมาตรฐาน 
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6. การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

             Innovation and Educational Technology  3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบ
การสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 

             Quality Assurance in Education                    3 (3-0-6) 
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาท
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา การน า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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2. ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระกลุ่มวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด 

สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

1. ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

             Ideology and spirituality of teachers 3 (2-2-5) 

ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

2. ปรัชญาการศึกษา TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 

             Philosophy of Education    3 (3-0-6) 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษา
อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญาที่ก าหนด ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วย
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

3. จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

             Psychology for Teacher         3 (2-2-5) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะสมอง
เพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

ครบตามมาตรฐาน 

4. หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ 

 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 

             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 

 

ครบตามมาตรฐาน 
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TEP2107 ศาสตร์การสอน 

             Science of Teaching Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

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

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบ
การสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

6. การวัดและประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 

วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษาสภาพ
ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการ
วิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

8. ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู TEP1102 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

             Language for Communication for Teacher       3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ครบตามมาตรฐาน 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร (วิชาเอก) 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูร (วชิาเอก) 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ได้ปรับปรุง
จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2560 เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร (วิชาเอก) กับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร ดังนี้ 

1.  ชื่อหลักสูตร    คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :   
Bachelor of Education Program in Computer 
Education 

ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
                  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :    
Bachelor of Education Program in Computer 
Education 

2.  ชื่อปริญญา     คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม   :  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
อักษรย่อ:  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม:   
Bachelor of Education (Computer Education)  
อักษรย่อ:  B. Ed. (Computer Education) 

ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
    ชื่อย่อ  :  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม :    
Bachelor of Education (Computer Education) 
    ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Computer Education) 
 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร   คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เป็นหลักสูตรชั้นวิชาชีพ มีเจตจ านงผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถน าการวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการ
เรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะทางปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู จัดการเรียนรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ สามารถน าการวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 

4.  ความส าคัญของหลักสูตร  คงเดิม   ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

การพัฒนา” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียง
ที่ปรับ จากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็น
การพัฒนาที่ยึด “คน”เป็นตัวตั้ง มุ่งพัฒนาหลักสูตร
และปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ

การพัฒนา” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียงที่
ปรับ จากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการ
พัฒนาที่ยึด “คน”เป็นตัวตั้ง มุ่งพัฒนาหลักสูตรและปรับ
กระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับ ภูมิสังคม 
โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ 
ทักษะชีวิต และนันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ 
ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความ
เป็นไทย และเรื่องอาเซียนศึกษา ให้ความส าคัญกับ
การเรียนรู้ในห้องเรียนและ    การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน และสร้างนิสัยใฝ่รู้ มีทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับฟังความเห็น
ของผู้อ่ืน และการต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน มีระบบ 
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ สามารถ
ดึงดูดคนเก่งและดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและยกย่องครู
เพ่ือศิษย์และ/หรือครูสอนดี เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ครู
อ่ืนๆ จัดให้มีระบบจูงใจให้ครูพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้พัฒนาหลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีมีลักษณะ
บูรณการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพ ที่ทันสมัยเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม
มาตรฐานความรู้ และ แสดงสาระความรู้ตาม
มาตรฐานดังกล่าวอย่างชัดเจนโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ 
มีคุณลักษณะความเป็นครูคุณภาพโดยมีความรู้
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

รอบด้านที่เชื่อมโยงกับ ภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้
ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และ
นันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 
ศาสนา ประชาธิปไตย ความเป็นไทย และเรื่องอาเซียน
ศึกษา ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและ    
การเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างนิสัยใฝ่รู้ มีทักษะใน
การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่น และการต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน        มีระบบ 
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูด
คนเก่งและดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและยกย่องครูเพ่ือศิษย์
และ/หรือครูสอนดี เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ครูอ่ืนๆ จัดให้มี
ระบบจูงใจให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการ
ปรับวิธีประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึง
ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่มีลักษณะบูรณการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพ ที่ทันสมัยเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม
มาตรฐานความรู้ และ แสดงสาระความรู้ตามมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างชัดเจนโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะ
ความเป็นครูคุณภาพโดยมีความรู้ความสามารถท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม และยึดมั่นการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

6.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  คงเดิม   ปรับปรุง   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

 (1) มีความซื่อตรง อดทน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรณยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา  
 (2) มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ศึกษา อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ 

           1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพครู สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 2) มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
อย่างกว่างขวางและลึกซึ้ง ระเบียบวิธีการ การวิจัย การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) 
 (3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิด
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนา
ศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 (4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่น
และประเทศชาติ 
 (5) มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
 (6) มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาความรู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์และศาสตร์สาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง และมุ่งม่ันในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่
เสมอ 
 4) แสดงออกถึงความรับผิดชอบ สามารถการ
ท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม โดยการบูรณาการ
ศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 
วิชาการสอนคอมพิวเตอร์ วิชาชีพและสังคมอย่าง
สมเหตุสมผล 
 6) มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะเฉพาะทางสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 166 นก.
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า   30 นก. 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 นก. 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 นก. 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6 นก. 
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6 นก. 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 130 นก. 
2.1) วิชาชีพครู 49 นก. 
กลุ่มวิชาบังคับ (วิชาชีพครู)    32 นก. 
กลุ่มวิชาเลือก (วิชาชีพครูเลือก)  3 นก. 
กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 นก. 
2.2) วิชาเอก 81 นก. 
      2.2.1 กลุ่มวิชาเอก 69 นก. 
      2.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก   6 นก. 
      2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 6 นก. 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 นก. 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 140 นก.
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี ้   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไมน่้อยกว่า    30  นก. 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไมน่้อยกว่า   104 นก. 
2.1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า          41 นก. 
 2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ                   29  นก. 
 2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12  นก. 
2.2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า            63  นก. 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ                      42  นก. 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก             21  นก. 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรยีนไม่น้อยกว่า  6   นก.  
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาเอก กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
CME3114 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
             คอมพิวเตอร์      
             Data Communication and Computer   
             Network   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการ
สื่อสารระหวา่งคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินอล มาตรฐาน
โอเอสไอ เครือข่ายดจิิทัล อีเทอร์เน็ต แลน แวน 
ระบบปฏิบตัิการเครือข่าย การบรหิารทรัพยากร
เครือข่าย ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับ
การศึกษา  

COM2207 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                           
              Computer Networking 
   ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี ระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบตัิการ
วิเคราะห์ ออกแบบ ตดิตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บ ารุงรักษาระบบ
เครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชาและ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเกิน 
กึ่งหนึ่ง 

CME3111 ระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุง 
             คอมพิวเตอร์                   
             Computer system and Computer  
             Maintenance 
กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์,ระบบสือ่สารข้อมลู และ 
ระบบ BUS สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส 
หน่วยความจ า หน่วยป้อนข้อมลู หน่วยแสดงผล 
อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมหลักการซ่อมเบื้องต้น 
ฝึกปฏิบัติการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 

COM1206 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบ ารุง 
              คอมพิวเตอร์ 
              Architecture and Computer  
                Maintenance 
                หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า หน้าท่ีวงจร
ตรรกะ ระบบบสั สญัญาณสั่งการ วงจรควบคุม การ
อินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IO อุปกรณ์และการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการ
ใช้งานระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าท่ีของ
ระบบปฏิบตัิการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วย
ประมวลผล ปฏิบัติการตดิตั้งระบบปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา 
และปฏิบตัิการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร ์

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเกิน 
กึ่งหนึ่ง 

CME1103 การเขียนโปรแกรมภาษาโครงสร้าง  
             Structure Programming 
             ความส าคัญขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
การวิเคราะห์ปญัหา การออกแบบโปรแกรม 
ภาษาคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบของภาษา 
โครงสร้างของโปรแกรมรวมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรม
ส าหรับงานต่างๆ โดยใช้หลัก ไวยากรณ์ของภาษาใด
ภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี ปาสคาล เป็นต้น 
  

COM1204 ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม     
    Algorithm and Programming 
    ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ประสทิธิภาพของ
ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
คิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูลและตัวแปร โครงสร้าง
ควบคุม การน าเข้าและแสดงผลขอ้มูล หลักการเขียน
โปรแกรม ฝึกปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ สรา้งโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็ก
ได ้

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชากึ่งหนึ่ง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

CME4121 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลย ี
              สารสนเทศ                    
              Law and Ethics for Information  
             Technology 
            มุ่งศึกษาระเบียบ กฎ กติกา และมารยาม
ทางสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกีย่วข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทยและ
สากล ฝึกปฏิบัติกรณศีึกษา 
 

COM1103 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง  
              คอมพิวเตอร์ 
              Laws and Ethics in Computer 
              พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัว กฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจทิัล ความฉลาดทาง
ดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
กรณีศึกษาการกระท าความผดิทางอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา รวมทั้ง
ปรับค าอธิบาย
รายวิชากึ่งหนึ่ง 

CME 2106 การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ 
    Systems Analysis and Design 
     การวิเคราะหร์ะบบ กรณีการใช้ ตัวแบบ
เชิงแนวคิด และพฤติกรรมเชิงระบบ การออกแบบ
ระบบเชิงตรรกะ เชิงกายภาพ วิธีการออกแบบ กรอบ
งาน ลวดลาย และการคงรูป วัตถปุระสงค์การ
ออกแบบ การออกแบบการโตต้อบผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
การติดต่อผู้ใช้ เออร์โกโนมิคส์ ฐานข้อมูล และข่ายงาน 

COM2102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     
    System Analysis and Design  
    ระบบสารสนเทศขององค์กร ก าหนด
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ ส ารวจระบบงาน วิเคราะหร์ะบบงาน 
ก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ 
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมลู 
ออกแบบข้อมูลน าเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์
ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน
ขนาดเล็กและการจัดท าเอกสารรายงาน 

ปรับรหสัวิชา
ค าอธิบาย
รายวิชาเกินกึ่ง
หนึ่ง 

CME1102 คณิตศาสตรส์ าหรับคอมพิวเตอร ์
    Mathematics for Computer 
              พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต 
ความสัมพันธ์ และพีชคณติบูลีน ระบบเลขฐาน 2, 8, 
16 การ จัดเก็บจ านวนเตม็จ านวนจริงในหน่วยความจ า 
กลุ่มของวิธีเรียงสับเปลีย่น กลุ่มยอ่ย โคเซต กลุ่มย่อย
ปกติ กราฟ กราฟระบุทิศทางและกราฟไมร่ะบุทิศทาง 
การเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของการจัดอันดับย่อย 
เมตริกซ์ประชิดและเมตริกซ์ตกกระทบ 

COM1205 วิทยาการค านวณ และคณติศาสตร ์
               คอมพิวเตอร์    
    Calculation and Mathematics for  
               Computer 
               ระบบเลขจ านวนจริง ระบบเลขฐาน การ
แปลงเลขฐาน การค านวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์ 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบ
บูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์  
ทฤษฎีกราฟ ฝึกปฏิบตัิการจ าลองวงจรลอจิกเกต 
บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพืน้ฐานการแก้ไข
ปัญหาทางคณติศาสตร์ หลักการและแนวคิดเชิง
ค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปญัหา 
การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษา
การคิดเชิงค านวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชาเกิน 
กึ่งหนึ่ง 
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CME4123   โครงงานพิเศษส าหรบัคอมพิวเตอรศึ์กษา      
               Special Project for Computer  
               Education 
               การเลือกและวิเคราะห์ปัญหาทั่วไปและ
ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการศึกษา ตลอดจนวิธีแก้ปญัหา 
การเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การ
เขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
หรือหลายภาษา เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น 
ตลอดจนการท าโครงงานพิเศษในการแก้ปัญหาและ
การน าไปใช้ การสร้างบทเรยีนคอมพิวเตอร์ บทเรียน
บนเว็บ หรืออ่ืนๆ 
 

COM4101 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
  Computer Projects Research and  
              Development   
   หลักการวิจัยและพัฒนา ทบทวน
วรรณกรรม การวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน การ
พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปราย
ผล การเขียนรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียน
บทความวิชาการเพื่อการน าเสนอในการประชุม
วิชาการ 
 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชาเกินกึ่ง
หนึ่ง 

CME3110 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
    Web-based Instructional Design  
               and Development 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร ์การออกแบบระบบ
การสอน บทเรยีนบนเว็บ E-learning การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ การพัฒนาและทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์, ฝึก
ปฏิบัติการวเิคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดลองใช้ และ
ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร ์
 
CME4118   การออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู้ 
                บนเครือข่ายตามแนวสร้างสรรค์นยิม 
      Designing of Constructivism Web- 
                 based Learning Environments 
                 ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 
ทฤษฎีการเรยีนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นยิม การออกแบบ
การสอนตามแนวสร้างสรรค์นิยม การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวสร้างสรรค์นยิม 
การวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี แบบจ าลองการเรียน
การสอนและการพัฒนา สังเคราะห์กรอบของการ
ออกแบบการเรียนการสอน และการพัฒนาอยู่บน
พื้นฐานของทฤษฎีและบริบทของแท้เน้นการใช้
เทคโนโลยีการศึกษา 

COM3206 การพัฒนาและผลติสือ่การสอน 
               อิเล็กทรอนิกส์ 
    Electronic Instruction Media  
                  Development and Production 
  ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสือ่การสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา เทคนิควิธีการผลิต
และประเมินคุณภาพสื่อการสอนอเิล็กทรอนิกส์ การ
เลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชารวมสอง
วิชาเข้าด้วยกัน 
และมีการปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาเกินกึ่ง
หนึ่ง 
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CME3113 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  
    Design Computer Graphics  
    หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต 
รูปภาพ Transformation ,Segments Windows 
and Clipping, Interaction 3D,3D Clipping 
Hidden Surface and Lines, Carves Shading และ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว กระบวนการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

COM2101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก    
              Computer Graphics Design  
              ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ 
ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบงาน
กราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและ
วัสดุกราฟิก ปรบัแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติ
ใช้งานโปรแกรมประยุกตส์ าหรับสร้างงานกราฟิก 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชาเกิน 
กึ่งหนึ่ง 

CME2109 การออกแบบมัลตมิีเดยีและสร้าง 
               ภาพเคลื่อนไหว       
               Designing Multimedia and Creating  
               Animation 
     ทฤษฎีและหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
การเขียนเนื้อเรื่อง และขั้นตอนการท าแผ่นภาพเสนอ
เรื่องราว (Story Board) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สร้าง ออกแบบ ตัดต่อ และผลิตมลัติมเีดียและ แอนิ
เมช่ัน รูปแบบของแฟ้มภาพ หลักการ ขั้นตอนและ
วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมสร้างภาพ  
2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อใช้ในการสรา้งบทเรียน การ
ฝึกอบรม และงานออกแบบด้านตา่งๆ 

COM2205 การออกแบบมัลตมิีเดยีและแอนิเมชัน 
    Multimedia Design and Animation 
    หลักการและทฤษฎีของมัลตมิีเดียและ
แอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การจัดการกับวตัถุ 
หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกตส์ าหรับงานมัลตมิีเดยีและ
แอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิง การสร้างเท็กซ์เจอร์ 
การสร้างและแปลงช้ินงาน สร้างงานมัลตมิีเดยีและ
แอนิเมชัน ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

CME2107 ระบบฐานข้อมูล    
    Database System 
               ความหมาย องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิต
เชิงสัมพันธ์ความขึ้นแก่กันของข้อมูลและการท าใหเ้ป็น
บรรทัด ฐาน พจนานุกรมข้อมูล ภาษา สอบถามเชิง
โครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล เช่นการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลู การเกดิภาวะพร้อมกัน การกู้
ข้อมูลเป็นต้น ฝึกการวิเคราะห์ระบบจัดการฐานข้อมลู
ที่มีในปัจจุบัน 

COM2206 ระบบการจดัการฐานข้อมูล              
              Database Management System  
   องค์ประกอบ และสถาปตัยกรรมระบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์ การ
สร้างแบบจ าลองความสมัพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิง
สัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการท าให้เป็น
บรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมลู ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการ
ออกแบบระบบการจดัการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 
 

ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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CME2201   การจัดการช้ันเรยีนและสิง่แวดลอ้มเพ่ือ 
                การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร ์      
                Classroom and Environment  
                Management for Computer  
                Learning 
                ความหมาย และความส าคญัของจัดการ
ช้ันเรียน ปรัชญา แนวคิด และหลกัการทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรยีนรู้ เทคนิควิธีและกระบวนการจัดการชั้น
เรียน การจดักิจกรรมในการแกป้ญัหาในช้ันเรียน การ
พัฒนาประชาธิปไตยในช้ันเรียน, การปฏิบัติ การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูเ้รียนกับการจัดชั้นเรียนท่ี
เหมาะสม 
 
CME3202   พฤตกิรรมการสอนคอมพิวเตอร ์    
                Computer Teaching Behaviors 
                จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรยีน และ
เอกสารหลักสตูรคอมพิวเตอรร์ะดบัมัธยมศึกษา การ
วิเคราะหห์ลักสูตรและหนังสือเรยีน จิตวิทยาการ
เรียนรู้ การเขียนกระดานด า การสรุปบทเรียน การ
ผลิตสื่อ และการใช้สื่อการเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล การท าการสอน แผนการสอน การ
ปฏิบัติการสอน 
 
CME1101 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะน าส าหรับคร ู                             
     Suggestion to Computer for  
                Teachers 
       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ แนวโน้ม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการฝกึปฏิบัติ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทีจ่ าเป็นในสถานศึกษา 

COM3205 วิทยาการการจดัการเรียนรู้ทาง 
                คอมพิวเตอร์  
                Learning Management Science in  
                Computer  
     วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการค านวณ และ
การออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  การเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตาม
บริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและ
การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การ
ปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชารวม 3 
รายวิชาเข้า
ด้วยกันและ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเกินกึ่ง
หนึ่ง 
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CME2303   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
                สถานศึกษา          
                Information Systems for Academic  
                Administration 
                การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหาร เช่น 
หลักการด้านข้อมูล การจัดระบบข้อมูลการจัดองค์การ 
การวัดผลและการประเมินผล การจัดท ารายงาน ฝึกเขียน
โปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ด้าน
ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา และการ
จัดการโครงงาน 
 
CME3116   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
                การศึกษา     
                Design and Development of  
                Education Software 
                การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการสารสนเทศ 
ในการวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
การศึกษาด้วยภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูป  การน าไปใช้
งานรวมท้ังการประเมินผล 

COM1101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
    Information System Management in  
               Education 
    แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ 
ระบบส านักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการจัดการส านักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมการน าเสนอ โปรแกรมตารางค านวณ การจัดการ
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชาเกิน 
กึ่งหนึ่ง 

CME3112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ                                       
  Object-Oriented Computer  
              Programming  
              หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วิธีการเชิงวัตถุ 
รูปแบบข้อมูล การก าหนดชื่อและนิพจน์ อินพุตเอาท์พุต
ขั้นต้น การก าหนดอาเรย์ พอยเตอร์และการอ้างอิง 
ฟังก์ชั่นโอเวอร์โหลด แอบสเตรคชันของข้อมูล คลาสและ
วัตถุ การเปลี่ยนรูปของฟังก์ชัน การสืบทอดคุณสมบัติ 
ฟังก์ชันเสมือนจริง การซ่อนข้อมูล คลาสขั้นสูง การสร้าง
ข้อยกเว้น เท็กเบสแอปลิเคชัน สายข้อมูลเข้าข้อมูลออกขั้น
สูง การสร้าง GUI การก าหนดพฤติกรรมให้กับวัตถุ ภาษา
สั่งงานท่ีสนับสนุน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น ภาษา
จาวา C++ เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 
 
CME4120 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต   
             Programming on Internet 
             การวิเคราะห์ การออกแบบ ตัวแบบ โปรโตคอล 
การเคลื่อนย้ายไฟล์  
การเข้ารหัสคีย์ลับ การเข้ารหัสคีย์-สาธารณะ การเขียน
ภาษาสคริป การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย การเขียน
โปรแกรมเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลในแม่ข่าย การเขียน
โปรแกรมประยุกต์ การสร้างเว็ปเพจเพื่อสนับสนุนงาน
ทางด้านการศึกษา ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบน
อินเตอร์เน็ต 

COM3102 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง         
              Advanced Programming 
   แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบเจค วงจรชีวิต
วัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
ขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 
 

ปรับชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชาเกิน 
กึ่งหนึ่ง 
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CME4122 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและแอพ 
               พลิเคชัน   
    Research of Computer Education  
               and Applications 
    การวิจัยและพัฒนา กระบวนการพัฒนา 
นวัตกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์การวิจัยเชิงทดลอง 
การวิเคราะห์ปญัหาเพื่อก าหนดหวัข้อและปัญหาการ
วิจัย ตัวแปร  สมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐาน การ
ส ารวจ  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
และแอพลิเคชัน การเก็บรวบรวมและการวเิคราะห์
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติการวิเคราะหข์้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติิ และการจัดท ารายงานการวิจัย 

COM3203 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบน 
              อุปกรณ์เคลื่อนที ่                       
   Applications Design and  
              Development on Mobile Devices 
   หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เลือกเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับ
สัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ออกแบบและ
พัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา 
 

ปรับชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชาเกิน 
กึ่งหนึ่ง 

CME4117 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   
              Seminar for Computer Education 
              สัมมนาในหัวข้อท่ีน่าสนใจหรือเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีส าคัญในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษา การเขียนรายงาน และการน าเสนอต่อที่ประชุม 

COM4102 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์     
               Progressive Science in Computer
    หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้วิทยาการ
ก้าวหน้าส าหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างช้ืนงานเพื่อให้
เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการกา้วหน้าทาง
คอมพิวเตอร ์
 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
หน่วยกิต 
รวมทั้งปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
เล็กน้อย 

 COM1102 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร ์
    Technology for Science 
สืบเสาะหาความรูด้้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมลู เลือก
วิธีการ ออกแบบและปฏิบตัิการ ทดสอบ ปรับปรุง
แก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและ
สามารถใช้เทคโนโลยีจัดท าโครงงานเทคโนโลยีส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

วิชาใหม่ 

 COM3101 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม   
Innovation Design and Development  
    ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ ประเมินคณุภาพ
นวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

วิชาใหม่ 

 COM3204   โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์         
 Project Proposal in Computer         
                 วิเคราะห์ความหมาย ความส าคญั 
หลักการจดัโครงการ การบริหารการจัดโครงการ 
ออกแบบและด าเนินการจดัโครงการ ประเมินผล
โครงการ การเขียนเสนอโครงการ ฝึกปฏิบัติการจดั
โครงการ การเขียนรายงานการจดัโครงการ 

วิชาใหม่ 
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 COM2103 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์    
               English for Computer Teacher 
    ฝึกทักษะการอ่าน และเขยีนภาษาอังกฤษ
ที่มีเนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ค าศัพท์ใน
บทความ คู่มือ ต าราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ 
สามารถน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได ้

วิชาใหม่ 

 COM5101    การออกแบบและพัฒนาเกม  
Game Development and Design 
                 ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาเกม 
องค์ประกอบเกม จิตวิทยาเกม ออกแบบเกม การสร้าง 
เกม การทดสอบและจัดสมดลุเกม ปฏิบัติการสร้างเกม
เพื่อการศึกษา 

วิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม 

สมรรถนะหลักของแต่ละชั้นปี 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักของแต่ละชั้นปี กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป  
 

 

 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักของแต่ละชั้นปี กลุ่มวิชาชีพครู  

 

 
 

 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ของความเป็นพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และ
เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะที่ดี 
ทั้งกายและใจ สู่บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้น าในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์พระราชา และน า
นโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่น และ

ชุมชน 
 

มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

หมายเหตุ ปรับตามเกณฑ์กระทรวงศึกษา 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 

รักและศรัทธาในความเป็นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 

 

 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 2 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 3 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 4 
รู้ เข้าใจ และมีทักษะการคดิวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ จัดการงานเอกสารและส านักงานอัตโนมัติอย่าง
ทันสมัย และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร ์

ผู้ช่วยครูสามารถออกแบบและสรา้งงานกราฟิก และสื่อ 
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ดูแล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาและผลติสื่อการ
เรียนรู ้

เป็นผู้ช่วยสอนร่วมกับครูประจ าการ จัดท าโครงการ 
พัฒนางานวิจัย และโครงงานทางคอมพิวเตอร ์

ครูปฏิบัติงานและพัฒนานวัตกรรม
ทางคอมพิวเตอร ์
 

รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 

เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 
1. การจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา  
2. เทคโนโลยสี าหรับ
วิทยาศาสตร ์
3. กฎหมายและ
จรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร ์
 

4. ข้ันตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรม 
5. วิทยาการค านวณและ
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์
6. สถาปัตยกรรมและการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์

7. การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
8. การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
9. วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร ์
10.การออกแบบและ
พัฒนาเกม 

11. การออกแบบ
มัลตมิีเดยีและแอนเิมชัน 
12. ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 
13. ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
14. การพัฒนาและผลิตสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส ์

15. การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรม 
16. การเขียนโปรแกรม
ภาษาขั้นสูง  

17. การออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่
18. โครงการทางด้าน
คอมพิวเตอร ์
19. วิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์
20. วิจัยและพัฒนา
โครงงานทางคอมพิวเตอร ์
21. ภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูคอมพิวเตอร ์

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 
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ที่  055/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 


