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ค าน า 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรห้าปี) ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์ของวิชาชีพครูให้สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างมีคุณภาพ  สามารถท างานร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นหรือท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติ  ในการท าหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
ทั้งยังให้ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรับปรุงหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ซึ่งคาดว่าผลที่ได้รับจะท าให้การจัดเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น  
จุดประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง หลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

เนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา 
และค าอธิบายรายวิชา  การน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ใน การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ปรัชญาและหลักการของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
                                                                                               คณะครุศาสตร ์

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
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 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  5 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  5 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  7 
 2 การด าเนินการหลักสูตร  7 
 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  9 
 4 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  71 
 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  73 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  76 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  77 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
  รายวิชา (Curriculum Mapping)    86 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  104 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  104 
 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  104 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  106 

 2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  106 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1 การก ากับมาตรฐาน  107 
 2 บัณฑิต  107 
 3 นักศึกษา  108 
 4 อาจารย์  108 
 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   110 
 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   111 
 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  113 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  114 
 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  114 
 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  114 
 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  114 
 

ภาคผนวก 
ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559   ก-1 
ข ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบ

โอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ข-1 
ค ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ค-1 
ง ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   ง-1 
จ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
     และสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร  จ-1 
ฉ มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ฉ-1 
ช   มติสภาวิชาการ  ช-1 
ซ   มติสภามหาวิทยาลัย  ซ-1 
ฌ นโยบายและแผนการปรับปรุงหลักสูตร  ฌ-1 
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วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
พันธกิจ (Mission)  1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิด

อย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 
  2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและประเทศ 
  3) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ  
  4) ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าประสงค์ (Goals) บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสมมารถบูรณาการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues) เป้าประสงค์ ( Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
เชี่ยวชาญ 

1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ 

2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์น าไปพัฒนาองค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศ 

3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศ 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อการ
อนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การเผยแพร่และการ
อนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สูง
ควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. บุคคลที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

6. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ICT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานและ 
การพัฒนาความรู้เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของประชาคมมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และมีคุณภาพส าหรับปฏิบัติงานตามพันธกิจ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues) เป้าประสงค์ ( Goals) 
8. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีทักษะเป็นเลิศ 
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งวิชาการ มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรม 

8. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคีและสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

9. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ควบคู่
การสร้างความสมดุลกับธรรมชาติ และการเป็น GOE 
University (Green, Organic and Eco University) 

9. สนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ควบคู่การสร้างความสมดุลกับธรรมชาติ และการเป็น 
Green, Organic and Eco University 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรห้าปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 
 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  

1.  ช่ือหลักสูตร 

 1.1 ภาษาไทย  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Computer  

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครศุาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Computer) 
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Computer) 

3.  วิชาเอก  

 คอมพิวเตอร์ 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   

 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  

 5.2 ประเภทหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้ดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพียงสาขาเดียว  
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

- เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 - คณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
    ในการประชุม  

ครั้งที่      1/2560   วันที่  19  เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  
- สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  

ครั้งที่       1/2560   วันที่  2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที ่      2/2560 วันที่  10 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ในปีการศึกษา 2562 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
8.2 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
8.3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์  
 

9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบัน ปีที่จบ

การศึกษา 
3319900047xxx ผศ. นางสาวอัญญปารย ์ศิลปนิลมาลย์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.บ. (คอมพวิเตอร์ศึกษา) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2541 

3460500347xxx อาจารย ์ นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาต ิ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

2558 
2550 
2541 

5440900050xxx อาจารย ์ นางสาวสวยีา  สุรมณี ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
น.บ. 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.หอการค้าไทย 

2559 
2552 
2544 

3460600198xxx อาจารย ์ นางสาวนคินทร พัฒนชัย วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ม.เกษตรศาสตร์ 

2554 
2549 

3460100084xxx อาจารย ์ นายธีรชาติ  นอ้ยสมบัต ิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 

ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2545 

หมายเหตุ : อักษรย่อ  ม. หมายถึง มหาวิทยาลัย 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่ก าลังพัฒนาไปสู่ยุคสังคมแห่ง             
การเรียนรู้ในยุคของข่าวสารข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมโลก 
ระบบการจัดการศึกษาของประเทศจึงจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาเพ่ือการวางแผนการพัฒนาคนทุกระดับ          
ทุกองค์กร  และเป็นการพัฒนาความสามารถของประชาชน  ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ต้องเอ้ือต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ชี้ให้เห็นถึงการเสริมสร้าง และ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน              
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานร่วมกับจุดแข็ง
ในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย 4.0 และ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  อันจะน าไปสู่การพัฒนาก าลังคน 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  ปัจจุบันการเข้าถึงสารสนเทศ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยผ่านตัวช่วยเช่น ระบบ
เครือข่าย ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการสารสนเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการ แม้ว่าในอนาคต สื่อดิจิทัล (Digital) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จะเข้ามามีบทบาทแทน
สิ่งพิมพ์ แต่ทั้งนี้ ในระบบสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ผู้รู้สารสนเทศให้กับสังคม การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและสิ่งมีคุณค่าต่าง ๆ ล้วน
แล้วแต่ต้องมีผู้มีความสามารถในการจัดการ อนุรักษ์ และจัดเก็บสิ่งอันทรงคุณค่าอย่างถูกต้อง เพ่ือให้บริการ
และเผยแพร่ไปยังผู้ที่ต้องการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร 

  จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่ก าลังพัฒนาไปสู่ยุคสังคมแห่ง          
การเรียนรู้ในยุคของข่าวสารข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมโลก  
ระบบการจัดการศึกษาของประเทศจึงจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาเพ่ือการวางแผนการพัฒนาคนทุกระดับ           
ทุกองค์กร  และเป็นการพัฒนาความสามารถของประชาชน ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ต้องเอ้ือต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ชี้ให้เห็นถึงการเสริมสร้าง และ
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พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  
และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานความรู้ 11 
มาตฐาน โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  
กระทรวงศึกษาธิการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาก าลังคน ส่งผลต่อการปรับปรุงองค์ประกอบ เนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของหลักสูตร 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันที่สอดคล้องกับหมวดที่ 1 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทาง
วิชาการที่ให้ความรู้ และความช านาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม จึง
ปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ และรองรับ
การแข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ให้มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพครู ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง            
ด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เก่ง
และดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยให้สาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนร่วมกันหลากหลาย
หลักสูตร อีกทั้งได้เชิญคณาจารย์ และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอ่ืน ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วม
เป็นผู้สอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนประสานงานกับคณะต่าง ๆ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ เพ่ือก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตครูวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ 
สามารถพัฒนาตนเอง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
และก้าวทันโลก 

 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้เพราะในวงการศึกษาได้น าคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ิมโอกาสและประสิทธิภาพการสอนของครู เป็นระบบที่เรียนรู้ง่าย ประหยัด และสะดวก
ต่อการเข้าถึง เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย ดังจะเห็นจากที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งรับราชการครู ประกอบธุรกิจส่วนตัว และงาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จึงเป็นสาขาวิชาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

  1.3 วัตถุประสงค์  

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

  1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิชาชีพ และการวิจัยทางด้านการศึกษา 
  1.3.2 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานในระดับการศึกษา ตลอดจนถ่ายทอด 
เผยแพร่ความรู้สู่ผู้อื่น 
  1.3.3 เก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มุ่งปลูกฝังจิตส านึกของความเป็น
ครูที่ดีมีจิตสาธารณะ 
  1.3.4 มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 

1. ส ารวจเนื้อหาของหลักสูตรเทียบกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู และ มคอ.1 สาขา
คอมพิวเตอร์ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของครุสภา พ.ศ. 
2558 และ มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ 

1. รายงานสรุปเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู และ มคอ.1 สาขา
คอมพิวเตอร์ 
2. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2.  พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้ องการใน
ตลาดแรงงาน 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้น า
และผู้ร่วมงานที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์  
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรม  
3. เพ่ิมทักษะในการท างานของนักศึกษา 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้น า 
และผู้ร่วมงานที่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์  
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
3. การพานักศึกษาไปดูงาน
นอกสถานที่ในงานด้าน
คอมพิวเตอร์และด้าน
การศึกษา 
4. การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่
ประสบความส าเร็จทาง        
ด้านคอมพิวเตอร์และ        
ด้านการศึกษามาร่วมบรรยาย 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และความทันสมัย
ของเทคโนโลยี 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนักวิชาการ 
และผู้ประกอบการมามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาหลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
3. ปรับปรุงหรือเพ่ิมรายวิชา 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านความรู้  ทั กษะ และ
ความสามารถในการท างาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี 
3. รายวิชาใหม่หรือได้รับ 
การปรับปรุงใหม่ 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนในการท าวิจัย และ
บริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ไปปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานวิจัย และน าเสนอผลงานทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
ส อ น ให้ ท า ง าน บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. สนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

1. ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
2. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
3. ปริมาณการเข้ารับ          
การอบรมของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  ไม่มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค  

  ไม่มี 

2.  การด าเนนิการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคเรียนที่ 1  มิถุนายน – ตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2  พฤศจิกายน – มีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความถนัดทาง
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  2.3.1 พ้ืนฐานความรู้นักศึกษาไม่เท่ากัน เช่น ทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.3.2 การปรับตัวในสถาบันอุดมศึกษา 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 

  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อบรมเรื่อง การวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย วิธีการแบ่งเวลา การรับผิดชอบตนเอง 
  2.4.2 มอบหมายหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษาในด้านวิชาการ และแนะน าทางด้านต่างๆ 
  2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นป ี 2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี  1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 
ช้ันปีท่ี 3 
ช้ันปีท่ี 4 
ช้ันปีท่ี 5 

- 
- 
- 
- 

60 
- 
- 
- 

60 
60 
- 
- 

60 
60 
60 
- 

60 
60 
60 
60 

รวม 60 120 180 240 300 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 

   
 2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณรายรับ      

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

2. งบประมาณเงินรายได ้ 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 

รวมรายรับ 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 

งบประมาณรายจ่าย      

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  2,646,720 2,805,523 2,973,855 3,152,286 3,341,423 

2.  ค่าใช้สอย/ค่าวสัด ุ 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 

3. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย ์ 20,000 23,000 26,000 29,000 32,000 

4.  ค่าสาธารณูปโภค  20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 

5.  ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 3,306,720 3,570,523 3,843,855 4,127,286 4,421,423 
 

 หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร 68,000 บาท 

 2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
        อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา   

  หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่า
ด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 

3.  หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนปริญญาตรี 5 ปี  มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 

 3.1 โครงสร้างหลักสูตร 5 ปี 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    172    หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกติ 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต 
          2.1.1 วิชาชีพครู 37 หน่วยกิต 
                 1) วิชาชีพครูบังคับ 34 หน่วยกิต 
                 2) วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 
           2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก 83 หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอก 71 หน่วยกิต 
          2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
          2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ต าแหน่งที่ 1-2 หมายถึง กลุ่มศาสตร์สาขาวิชา โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 

GE กลุ่มศึกษาทั่วไป (General Education) 
SC กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science) 
EN กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
PH กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) 
AR กลุ่มศิลปศาสตร์ (Arts) 
BA กลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
AC กลุ่มบัญชี (Accountancy) 
PA กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
LA กลุ่มนิติศาสตร์ (Law) 
PS กลุ่มรัฐศาสตร์ (Political Sciences) 
AT กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
CA กลุ่มนิเทศศาสตร์ (Communication Art) 
ED กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education) 
ID กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ (Industry) 
IS กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) 
VM กลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary Medicine) 
AG กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 
 

ต าแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ล าดับสาขาวิชาในกลุ่มสาขา 
GE กลุ่มศึกษาทั่วไป (General Education) 

01 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
03 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
04 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
05 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  

       X   X    -   X   X    X   -     X    X   X 
 

กลุ่มศาสตรส์าขาวิชา 

ล าดับสาขาวิชา 

กลุ่มรายวิชา 

ปีท่ีควรศึกษา 

ล าดับรายวิชา 

 1    2      3   4    5       6    7   8 
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SC กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science) 
 00 พื้นฐานกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
05 สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 

EN กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
00 พื้นฐานกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 
01 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
03 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 
05 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

PH กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Heath) 
00 พื้นฐานกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
01 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 

AR กลุ่มศิลปศาสตร์ (Arts) 
00 พื้นฐานกลุ่มศิลปศาสตร์ 
01 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
03 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
04 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
05 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
06 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
07 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

BA กลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
00 พื้นฐานกลุ่มบริหารธุรกิจ 
01 สาขาวิชาการจัดการ 
02 สาขาวิชาการตลาด 
03 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
04 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
05 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

AC กลุ่มบัญชี (Accountancy) 
00 พื้นฐานกลุ่มบัญชี 
01 สาขาวิชาการบัญชี 
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PA กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
00 พืน้ฐานกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
01 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

LA กลุ่มนิติศาสตร์ (Law) 
00 พื้นฐานกลุ่มนิติศาสตร์ 
01 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
02 สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
03 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  

PS กลุ่มรัฐศาสตร์ (Political Sciences) 
 00 พื้นฐานกลุ่มรัฐศาสตร์ 

01 สาขาวิชาการปกครอง 
02 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

AT กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

01 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
CA กลุ่มนิเทศศาสตร์ (Communication Art) 
 00 พื้นฐานกลุ่มนิเทศศาสตร์ 

01 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ED กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education) 
 00 พื้นฐานกลุ่มศึกษาศาสตร์ 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
02 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
04 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
05 สาขาวิชาภาษาไทย 
06 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
07 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ID กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ (Industry) 
 00 พื้นฐานกลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ 

01 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

IS กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ (Information Sciences) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสารสนเทศศาสตร์ 

01 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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VM กลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary Medicine) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ 

01 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
AG กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 
 00 พื้นฐานกลุ่มเกษตรศาสตร์ 

01 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
02 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
03 สาขาวิชาประมง 
04 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสตัว์ 
05 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
06 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ต าแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มรายวิชาในสาขาวิชา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 กลุ่มรายวิชาการศึกษาทั่วไป 
1 กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน/กลุ่มวิชาแกน ป.โท 
2 กลุ่มรายวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเอก 
3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเอกเลือก 
4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี/กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 กลุ่มฝึกประสบการวิชาการชีพ 
6 กลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระโครงงาน/โครงการ/การเรียนรู้

ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
7 กลุ่มรายวิชาสัมมนา 

ต าแหน่งที่ 6 หมายถึง ปีที่ควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 หมายถึง ไม่ระบุปีการศึกษา 
1 หมายถึง ปี 1 ของปริญญาตรี 
2 หมายถึง ปี 2 ของปริญญาตรี 
3 หมายถึง ปี 3 ของปริญญาตรี 
4 หมายถึง ปี 4 ของปริญญาตรี 
5 หมายถึง ปี 5 ของปริญญาตรี 
6 หมายถึง ปี 6 ของปริญญาตรี 
7 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

ต าแหน่งที่ 7-8 หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา 
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ชื่อรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 2 รายวิชา 
  GE-010-001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
    Foundation English 
  GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6)
    Thai for Communication  
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
  GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
    English for Communication 
  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย          2(2-0-4) 
    Aesthetics in Thai Language 
  GE-010-005 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการน าไปใช้       2(2-0-4) 
    English Reading and Writing for Usage 
  GE-010-006 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ท่ัวไป      2(2-0-4) 
    Reading and Writing English for General Purpose 
  GE-010-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารชีวิตประจ าวัน        2(2-0-4) 
    Chinese for Daily Life Communication 
  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน         2(2-0-4) 
    English for Communication in Daily Life 
  GE-010-009 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         2(2-0-4) 
    Academic English Reading and Writing 
  GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน       2(2-0-4) 
    Vietnamese for Communication in Daily Life 
  GE-010-011 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน        2(2-0-4) 
    Laos for Communication in Daily Life 
  GE-010-012 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน        2(2-0-4) 
    Khmer for Communication in Daily Life 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกติ  
   1) บังคับเรียน 1 รายวิชาให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
   GE-020-001    จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต                      3(3-0-6) 
    Morality for Living  
   2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
   GE-020-002 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต         2(2-0-4) 
    Aesthetics for Life 
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   GE-020-003 การรู้สารสนเทศ          2(2-0-4) 
    Information Literacy 
   GE-020-004    ภาวะผู้น าและการจัดการ             2(2-0-4) 
    Leadership and Management 
   GE-020-005    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน         2(2-0-4) 
    Human Behavior and Self-Development 
   GE-020-006    คุณค่าของมนุษย์ในการด ารงชีวิต         2(2-0-4) 
    Human Value and Living 
   GE-020-007    ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น         2(2-0-4) 
    Wisdom for Local Development 
   GE-020-008    การพัฒนาบุคลิกภาพ          2(2-0-4) 
    Personality Development 
 1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
   GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก                    3(3-0-6) 
    World Social Dynamics  
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
   GE-030-002    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                 2(2-0-4) 
    Law in Daily Life 
   GE-030-003    พหุวัฒนธรรมศึกษา          2(2-0-4) 
    Multiculturalism Studies 
   GE-030-004    ประชาคมอาเซียนศึกษา          2(2-0-4) 
    ASEAN Community Studies 
   GE-030-005    กาฬสินธุ์ศึกษา           2(2-0-4) 
    Kalasin Studies 
   GE-030-006 เพศวิถีศึกษา           2(2-0-4) 
    Sexuality Education 
   GE-030-007    จริยธรรมแห่งพลเมือง          2(2-0-4) 
    Citizenship Ethics 

 1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
    GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                    2(1-2-3) 
    Life and Environment  
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  2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
    GE-040-002    การคิดและการตัดสินใจ             2(1-2-3) 
    Thinking and Decision Making 
    GE-040-003    คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต          2(1-2-3) 
    Mathematics for Life 
    GE-040-004    ทักษะและการรู้สารสนเทศในยุคดิจิตัล        2(1-2-3) 
    Skills and Information Literacy in Digital Age 
    GE-040-005    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน        2(1-2-3) 
    Information Technology for Work 
    GE-040-006 สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและความงาม        2(1-2-3) 
    Thai Herb for Health and Beauty  
    GE-040-007    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข        2(1-2-3) 
    Science and Technology for Happiness 
 1.5  กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
    GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ              2(1-2-3) 
    Sport and Recreation for Health 
 
  2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  134  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต  

2.1.1   วิชาชีพครู 37 หน่วยกิต  
1) วิชาชีพครูบังคับ 34 หน่วยกิต                   

ED-002-101  ความเป็นครู            3(2-2-5) 
To Be a Teacher 

ED-002-102  ปรัชญาทางการศึกษา           3(2-2-5) 
        Philosophy of Education 
ED-002-103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                       2(1-2-3) 

      Language and Culture for Teachers 
ED-002-104  ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศส าหรับครู         2(1-2-3) 
        Foreign Language and Culture for Teachers 
ED-002-205  จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู              3(2-2-5) 

    Psychology and Guidance  for Teachers 
ED-002-206  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-5) 
                Curriculum Design and Development 
ED-002-207  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน         3(2-2-5) 
                Learning Management and Classroom Management 
ED-002-208  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        3(2-2-5) 
   Educational Innovation and Information Technology 
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ED-002-309  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้           3(2-2-5) 
             Learning Measurement and Evaluation 
ED-002-310  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       3(2-2-5) 
                Education Administration and  Quality Assurance 
ED-002-311   ทักษะและเทคนิคการสอน         3(2-2-5) 
                 Teaching Skills and Techniques 
ED-002-412  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้         3(2-2-5) 
                Research for Learning Development 

    2) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ED-003-313  สัมมนาปัญหาการศึกษา          3(2-2-5)   
        Seminar on Educational Problems 
ED-003-314  การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร            3(2-2-5)  
        Co-curriculum Activity  
ED-003-315  การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5) 
        Operation and Maintenance of Educational  

Technology Equipment 
ED-003-316  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา         3(2-2-5)   
        Information Technology in Education 
ED-003-317  การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา       3(2-2-5) 
         Production and Presentation of Educational Multimedia  
ED-003-318  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        3(2-2-5) 
        Computer-Assisted Instruction Development 
ED-003-319  การสร้างแบบทดสอบ          3(2-2-5) 
        Test Construction 
ED-003-320  การวัดจิตพิสัย           3(2-2-5) 
        Measurement of Affective Domain 
ED-003-321  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ         3(2-2-5) 
        Performance Evaluation 
ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้         3(2-2-5)  

Research and Development of Learning Innovation 
ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้         3(2-2-5) 

Qualitative Research for Learning Development  
ED-003-324 การสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้        3(2-2-5)  

Construction of Research Instruments for Learning         
Development  

ED-003-325  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย        3(2-2-5) 
        Statistical Packages for Research 
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ED-003-326 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย         3(2-2-5) 
       Computer Programs for Research  
ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น          3(2-2-5) 
        Child and Adolescent Psychology  
ED-003-328  บุคลิกภาพและการปรับตัว         3(2-2-5) 
                Personality and Adaptation  
ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาในสถานศึกษา       3(3-0-6) 
   Theories and Techniques of Counseling in Educational  
   Institution 
ED-003-330  ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคล       3(2-2-5)   
                 Basic Counseling Skills and Individual Counseling 
ED-003-331  เทคนิคกลุ่มในการปรึกษา          3(2-2-5) 
   Group Techniques in Counseling 
ED-003-332  การศึกษาแบบเรียนรวม           3(2-2-5) 
        Inclusive Education 
ED-003-333  พลศึกษาและสุขศึกษาส าหรับครู          2(1-2-3) 
        Physical Education and Health Education for Teachers  
ED-003-334   ผู้ก ากับลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด         2(1-2-3) 
         Unit leaders of Boy–scouts, Girl–scouts and Girl–guides 

   2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 

*ED-005-435  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1       1(60) 
                Practicum 1 
*ED-005-436  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2        1(60) 
                Practicum 2  
ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(360) 
             Internship 1 
ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(360) 
              Internship 2 
*เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
 

  2.2 วิชาเอกไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ 71 หน่วยกิต 
    1) วิชาด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ED-032-101 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 
Educational Application Software 

3(2-2-5) 

ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 
Algorithms and Data Structures 

3(2-2-5) 
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ED-032-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Architectures 

3(2-2-5) 

ED-032-201 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
Circuit Description and Microcomputer Maintenance 

3(2-2-5) 

ED-032-202 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Law and Ethics for Information Technology 

3(3-0-6) 

ED-032-203 ระบบปฏิบัติการ  
Operating Systems 

3(3-0-6) 

ED-032-204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Networks 

3(2-2-5) 

ED-032-205 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
English for Computer Teachers 

  2(1-2-3) 

   2) วิชาด้านการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 
       และการเขียนโปรแกรม 

ED-032-104 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์  
Mathematics for Computers 

3(2-1-5) 

ED-032-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Computer Programming 

3(2-2-5) 

ED-032-305 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
Advanced Programming Languages 

3(2-2-5) 

ED-032-309 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 
Computer Education System Design 

3(2-2-5) 

ED-032-301 การสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
Seminar on Computers for Education 

3(2-2-5) 

ED-032-302 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา  
Database Management System in Education 

3(2-2-5) 

ED-032-401 โครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
Special Projects in Computer Education 

3(2-2-5) 

ED-032-402 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
Information Management Systems in Education 

3(2-2-5) 

  3) วิชาด้านการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
ED-032-207 เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับการศึกษา 

Social Network for Education 
3(2-2-5) 

ED-032-208 หลักการพื้นฐานส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Principles of Software Development 

3(2-2-5) 

ED-032-303 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  
Development of Computer Assisted Instruction 

3(2-2-5) 
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ED-032-304 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Multimedia Courseware Design for Education 

3(2-2-5) 

ED-032-306 โปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  
Web-based Teaching 

3(2-2-5) 

ED-032-308 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
Graphic  Computers 

3(2-2-5) 

ED-032-310 การสร้างภาพแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ 
Animation Construction using Computers  

3(2-2-5) 

ED-032-403 การออกแบบระบบการสอนและการจัดการเรียนการสอน
อิเล็คทรอนิคส์ 
Design of Instructional System and E-learning 
Management 

3(2-2-5) 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ED-032-307 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

Computer Teaching Behaviours 
3(2-2-5) 

ED-032-404 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Computer Learning Management for Basic 
Education 

3(2-2-5) 

  2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 6 หน่วยกิต 
ED-033-301 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

Information Technology for Learning 
3(2-2-5) 

ED-033-302 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
Computer Applications in Sciences and 
Mathematics 

3(2-2-5) 

ED-033-303 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
Digital Technology for Developing Economy and 
Society 

3(3-0-6) 

ED-033-304 เกมส์และสถานการณ์จ าลอง  
Games and Simulation 

3(2-2-5) 

ED-033-305 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ 
Research and Learning Development Using 
Computers 

3(2-2-5) 

ED-033-306 การท าเหมืองข้อมูล 
Data Mining  Data Mining 

3(3-0-6) 
 

ED-033-307 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ  
Expert System Designs 
 

3(3-0-6) 
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ED-033-401 การจัดการระบบเครือข่าย 
Management of Network Systems 

3(2-2-5) 

ED-033-402 การจัดการความรู้ 
Knowledge Management 

3(2-2-5) 

ED-033-403 เทคนิคการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล 
Techniques of Photography and Digital Video 
Production 

2(1-2-3) 

ED-033-404 หัวข้อคัดสรรทางคอมพิวเตอร์ 
Selected Topics in Computers 

3(2-2-5) 

ED-033-405 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Software Development for Mobile Devices 

3(2-2-5) 

ED-033-406 วิธีสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น การฟัง และการพูด 
Computer Teaching Methods  for Disabled  
Students in Vision, Hearing and Speech 

3(2-2-5) 

ED-033-407 การสร้างนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
Production of Computer Education Innovation 

3(2-2-5) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และต้องไม่เป็น

รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรและไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว 
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    3.1.4 แผนการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการเรียน 5 ปี 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาษาและการสื่อสาร 

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มนุษยศาสตร ์

GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สังคมศาสตร ์

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กีฬาและนันทนาการ 

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ED-002-101 ความเป็นคร ู  3(2-2-5) 
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู  2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสรา้งข้อมูล  3(2-2-5) 
ED-032-104 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์  3(2-1-5) 

รวม 22 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาษาและการสื่อสาร 

GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาษาและการสื่อสาร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร
เลือก 1 

 2(2-0-4) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 

ส าหรับครู  
 2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

ED-032-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
ED-032-101 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
ED-032-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 

  รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาษาและการสื่อสาร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร
เลือก 2 

 2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มนุษยศาสตร ์

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตรเ์ลือก 1  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สังคมศาสตร ์

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตร์เลือก 1  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีลือก 1 

 2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

ED-032-203 ระบบปฏิบตัิการ  3(3-0-6) 
ED-032-208 หลักการพื้นฐานส าหรบัพัฒนา

ซอฟแวร ์
 3(2-2-5) 

ED-032-207 เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับ
การศึกษา 

 3(2-2-5) 

   รวม 20 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มนุษยศาสตร ์

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตรเ์ลือก 2  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สังคมศาสตร ์

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตร์เลือก 2  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีลือก 2 

 2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

 3(2-2-5) 

หมวดวชิาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

ED-032-201 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง
ไมโครคอมพิวเตอร ์

 3(2-2-5) 

ED-032-202 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 3(3-0-6) 
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หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ED-032-204 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
  ED-032-205 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 

  รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  3(2-2-5) 
ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

ED-032-302 ระบบจัดการฐานข้อมลูทางการศกึษา  3(2-2-5) 
ED-032-304 การออกแบบบทเรียนมัลตมิีเดียเพื่อ

การศึกษา 
 3(2-2-5) 

ED-032-306 โปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  3(2-2-5) 
ED-032-308 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(2-2-5) 
ED-032-310 การสร้างภาพแอนนิเมชั่นด้วย

คอมพิวเตอร ์
 3(2-2-5) 

  รวม 21 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ED-002-412 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

ED-032-307 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 1  3(x-x-x) 

ED-032-301 การสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา  3(2-2-5) 
ED-032-303 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
ED-032-305 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง  3(2-2-5) 
ED-032-309 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์

ทางการศึกษา 
 3(2-2-5) 

  รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  1(60) 
ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลือก 1  3(x-x-x) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอก 

ED-032-403 การออกแบบระบบการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคส ์

 3(2-2-5) 

ED-032-401 โครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศกึษา  3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1   3(x-x-x) 

  รวม 16 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ED-005-435 การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
1 

1(60) 

ED-002-207 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการ 
ช้ันเรียน 

 3(2-2-5) 

ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5) 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอก 
Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 2  3(x-x-x) 
ED-032-402 การจัดระบบสารสนเทศทางการศกึษา  3(2-2-5) 
ED-032-404 การจัดการเรยีนรู้คอมพิวเตอรส์ าหรับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  3(x-x-x) 
  รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 5 
ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ฝึกประสบการณ ์

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ED-005-436 การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
2 

6(360) 

  รวม 6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพคร ู

ฝึกประสบการณ ์

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ED-005-537 การ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

6(360) 

           รวม 6 หน่วยกิต 
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    3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
     Foundation English  

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เกี่ยวกับการบรรยายสิ่ งที่ ท าอยู่ เป็นประจ า การเล่ าเรื่องที่ เกิดขึ้น ในอดีต              
การบรรยายแฟชันและรูปแบบการแต่ งตั ว  การเล่ าประสบการณ์ ชี วิ ต                 
การเปรียบเทียบสิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติสร้างข้ึน  การอภิปรายเกี่ยวกับการบริหาร
เวลา 
Use of English language for daily communication through listening, 
speaking, reading and writing about describing permanent situation; 
telling personal story from the past; describing fashion and clothing 
style; telling life experience; comparing natural and human-made 
thing; discussing about time management. 
 

  GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Thai for Communication 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาด้านการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการสื่อสารใช้
ชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
Basic knowledge of Thai usage; skills in speaking, listening, reading and 
writing; as a tool for effective study and daily life communication. 

  GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     English for Communication 

ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการพูด
และการฟัง  การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมและสุภาพในการสนทนา  ส านวนภาษาที่
เหมาะสม  โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน และในสถานที่ท างานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
English language skills in speaking, listening, reading, and writing, with 
an emphasis on speaking and listening skills; selection of an 
appropriate and polite language for conservation; appropriate idiom; 
basic grammar structure for effective communication in various daily 
life situation and in working place. 
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  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย 2(2-0-4) 
Aesthetics in Thai Language 
ความหมายและความส าคัญของสุนทรียภาพทางภาษา กลวิธีการสร้างสรรค์และ
สื่อสารภาษาที่มีสุนทรียภาพในค าและสุนทรียภาพในรูปแบบ   งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง 
Meaning and importance of language aesthetics; strategy of creation 
and communication with words and format aesthetics; creative writing 
both in prose and poetry. 
 

  GE-010-005 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการน าไปใช้ 2(2-0-4) 
English Reading and Writing for Usage 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ที่ถูกใช้ในการซื้อขายสินค้า
การท าธุรกรรมทางการเงิน การเดินทางท่องเที่ยว และการส่งการ์ดในโอกาสต่าง ๆ
โดยเน้นการใช้ทักษะการอ่านและการเขียนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
English using skills through various media used in shopping, banking, 
traveling, and card sending with an emphasis on reading and writing 
skills as a tool for effective daily life communication. 

  GE-010-006 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป 2(2-0-4) 
Reading and Writing English for General Purpose 
การอ่านและตีความข้อความจากสื่อต่าง ๆ โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจาก           
การสร้างค า ตัวชี้แนะในบริบท การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย การอ่าน
ค าแนะน า ป้ายสัญลักษณ์ ฉลากยา และผลิตภัณฑ์ การเขียนแนะน าตนเอง และ
ผู้อื่น การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 
Reading and interpreting of message from various source using a 
meaning guess technique from contextual word; usage of English-Thai 
dictionary; reading instruction, sign, drug and product label; writing 
about one-self and others introduction; writing for job application. 

  GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Chinese for Daily Life Communication 
ระบบสัทอักษรจีน  ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน ไวยากรณ์จีน 
ค าศัพท์  และรูปแบบประโยคที่ เกี่ยวข้องกับคนทักทาย ค รอบครัวของฉัน            
การซื้อของ การบอกเวลา การท างาน และกิจกรรมชื่นชอบ ฝึกการใช้ภาษาจีน 
Chinese phonetic system; relationship between Chinese phonetics 
and alphabet; Chinese grammar, vocabulary and sentence format 
related to greeting, my family, shopping, time telling, working and 
favorite activity. 
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  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
English for Communication in Daily Life 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้นด้วยการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนเกี่ยวกับการบรรยายบุคลิกภาพ  การอภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางแก้ไข การอภิปรายสัมพันธภาพที่ดี การบรรยายคุณสมบัติที่น าไปสู่
ความส าเร็จ  การพูดคุย เกี่ ยวกับแนวดนตรีและบทเพลงในความทรงจ า              
การอภิปรายการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 
Usage of English language for daily communication at a higher level 
through listening, speaking, reading, and writing about people’s 
 personality; discussing environmental problem and solution; 
discussing good relationship; describing quality for success; talking 
about music and memorable song; discussing travel preference. 

  GE-010-009 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
Academic English Reading and Writing  
การอ่านเพ่ือความเข้าใจและการเขียนย่อหน้าในหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ครอบครัว สิ่งของในบ้าน โฆษณาสินค้า การบริการอาหาร กิจกรรมในเวลาว่าง 
และสถานที่น่าสนใจ 
Comprehension reading and paragraph writing on topic related to 
personal profile, family and items at home, product advertisement, 
food service; free-time activity, and interesting place. 

GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Vietnamese for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรกับตัวอักษรเวียดนาม 
ไวยากรณ์ เวียดนาม ค าศัพท์ และรูปแบบประโยคที่ เกี่ยวข้องกับการทักทาย 
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การท างาน และกิจกรรมที่ชื่นชอบ  
Vietnamese phonetic system, relationship between Vietnamese 
phonetics and alphabet, Vietnamese grammar, vocabulary and 
sentence format related to greeting, my family, shopping, time telling, 
working and favorite activity. 
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  GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Laos for Communication in Daily Life 
ระบบสัท อักษรลาว ความสัมพันธ์ระหว่างสัท อักษรลาวกับตัวอักษรลาว       
ไวยากรณ์ ลาว ค าศัพท์  และรูปแบบประโยคที่ เกี่ ยวข้องกับการทั กทาย         
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การท างาน และกิจกรรมที่ชื่นชอบ 
Laos phonetic system, relationship between Laos phonetics and 
alphabet, Laos grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite 
activity. 

  GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Khmer for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเขมร ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรเขมรกับตัวอักษรเขมร 
ไวยากรณ์ เขมร ค าศัพท์  และรูปแบบประโยคที่ เกี่ ยวข้องกับการทักทาย      
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การท างาน และกิจกรรมที่ชื่นชอบ
Khmer phonetic system, relationship between Khmer phonetics and 
alphabet, Khmer grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite 
activity. 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

  GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
Morality for Living 
ความหมายและบอกชนิดของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญา ศาสนา ทั้งตะวันออก 
และตะวันตก  ปรัชญาความจริงของชีวิต โดยเน้นจริยธรรมตามแนวศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ฯลฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณค่าโดยเน้นการ
พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน 
Meaning and origin of morality in philosophy and religious point of 
view both Eastern and Western philosophy; truth of life focusing on 
morality according to Buddhism, Christianity, Islam, Brahmanism-
Hinduism etc; life quality improvement with valuing focusing on self, 
people and work improvement. 
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  GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
Aesthetics for Life 
คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ เพ่ือให้เกิดจิตใจที่ดีงาม 
จากการสัมผัสและการรับรู้ศาสตร์แต่ละแขนง ซึ่งน ามาด้วยความชื่นชมคุณค่า
สุนทรียภาพ 
Aesthetic values in music, classical dance and arts for building 
virtuous mind through feeling and perception of each discipline 
resulting in an appreciation of aesthetic value. 

  GE-020-003 การรู้สารสนเทศ 2(2-0-4) 
Information Literacy 
แนวคิดและความส าคัญของการรู้สารสนเทศกับการศึกษา  กระบวนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ          
การสืบค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
Concept and importance of information literacy with education; 
process development of information literacy skill; selecting source of 
information; information searching; evaluation of information value; 
information analysis and synthesis; information composition and 
presentation in various formats. 

  GE-020-004 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2(2-0-4) 
Leadership and Management 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า        
การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ               
การจัดตนเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการ   
ความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ 
Concept and theory of leadership; personality, characteristic and role 
of a leader; team building and working; management principle and 
theory; self-management; crisis management; change management; 
conflict management; strategic management; guide-line for leadership 
development and management. 
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  GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 
Human Behavior and Self-Development 
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุและปัจจัยแห่งพฤติกรรม แนวคิด
ในการพัฒนาตนเพ่ือการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ศิลปะในการสร้าง 
มนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
Meaning, concept and theory of human behavior; cause and factor of 
behavior; concept of self-development for happy working with others; arts of 
human relation building; communication and happily social co-existence. 

  GE-020-006 คุณค่าของมนุษย์ในการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
Human Value and Living 
ความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์ แนวความคิด ความเชื่อ และความมี
เหตุผลของมนุษย์ คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
และมารยาทไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
Meaning of life and human development; concept, belief, and human 
reasoning; moral, ethics of living; Thai culture and manner identity; 
local wisdom and sufficiency economy for happy living. 

  GE-020-007 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2(2-0-4) 
Wisdom for Local Development 
แนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิต  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาของชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทาง
สังคมและกระแสโลกาภิวัตน์  การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
Concept and basic knowledge of wisdom; local wisdom and living; 
local wisdom and community development; local wisdom and impact 
of society and globalization; development of local wisdom for 
internationalization. 

  GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4) 
Personality Development 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้ เกี่ยวกับตนและการพัฒนาตนเอง  
สุขภาพจิตและการปรับตัว ความงดงามแห่งบุคลิกภาพ  
Meaning, concept, and theory of personality; factor influencing 
personality; technique and method of personality improvement; self-
perception and self-development; mental health and improvement; 
beauty of personality. 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

  GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6) 
World Social Dynamics 
วิวัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และระบอบการเมืองการ
ปกครองของโลก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและ   
สังคมโลก การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
Evolution of society, culture, economic system, and politics in the 
world; changing situation affecting Thai and world society; adjustment 
of one-self in the changing of the world. 

  GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Law in Daily Life 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ทรัพย์ 
ครอบครัวและมรดก เอกเทศสัญญาชีวิตประจ าวัน พินัยกรรม กระบวนการยุติธรรม
เบื้องต้น หลักกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชน 
Basic knowledge about general law; legal principle of person property, 
thing, family, and legacy; contract in daily life; basic justice procedure; 
criminal principle; criminal justice procedure; human right. 

  GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา 2(2-0-4) 
Multiculturalism Studies 
ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรม
ภาคเหนือและวัฒนธรรมภาคใต้  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ 
Meaning and importance of culture, cultural diversity, Eastern and 
Western culture, Thai culture, Isan culture, northern and southern 
culture; analysis of change in society and globalization affecting 
culture and human way of life. 
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  GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 
ASEAN Community Studies 
แนวคิดและหลักการของประชาคมเอาเซียน เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของอาเซียน  
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก ข้อดีและข้อด้อยของการร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน การปรับตัวของไทย
เพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกของอาเซียน 
Concept and principle of ASEAN member; goal and strategy of ASEAN; 
politics, governance, economy, society, education, and culture of 
ASEAN countries; advantage and disadvantage of being as ASEAN 
member; Thailand adaptation for being as ASEAN countries. 

  GE-030-005 กาฬสินธุ์ศึกษา 2(2-0-4) 
Kalasin Studies 
ประวัติความเป็นมาของกาฬสินธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ รายได้ และเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ บทบาทมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
History and background of Kalasin; tradition culture, income and 
economy; local wisdom; tourism attractive site and historical place; 
problem and solution of Kalasin economy; Kalasin University’s role for 
local development. 

  GE-030-006 เพศวิถีศึกษา 2(2-0-4) 
Sexuality Education 
แนวคิดและความส าคัญของเพศวิถี  อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ 
สุขอนามัยของวัยเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยอายุ ค่านิยมและ          
ความหลากหลายทางเพศ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สถานภาพและสถาบัน
ครอบครัว ทักษะการต่อรองและการสื่อสารตามเพศ พฤติกรรมเสี่ยงตามเพศ        
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพที่เป็นมิตร 
อิทธิพลของสื่อสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเพศวิถี 
Concept and importance of sexuality; reproductive sanitation; sex 
development; health of reproductive age and health caring at 
different age; value and sexual diversity; interpersonal relation; status 
and family institution; skill in sexual negotiation and communication; 
sexual risk behavior; prevention of sexual transmitted disease; friendly 
health care service access; influence of media, society and culture on 
sexuality. 
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  GE-030-007  จริยธรรมแห่งพลเมือง 2(2-0-4) 
Citizenship Ethics 
ความหมาย ความส าคัญของจริยธรรมแห่งพลเมือง สิทธิหน้าที่ของพลเมือง และ
สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ สาเหตุ ประเภท สถานการณ์การทุจริต การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จิตส านึกสาธารณะ สิทธิชุมชนกับการดูแลประโยชน์ส่วนรวม 
ความกตัญญูต่อแผ่นดิน 
Meaning and importance of ethics of citizen; right and duty of citizen 
and human right; cause, type, and corruption situation and anti-
corruption; public consciousness, community right and public interest 
protection; gratitude towards country. 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

  GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
Life and Environment 
ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาเบื้องต้นและระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน  
สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกและประเทศไทย การอนุรักษ์และ        
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
Meaning and importance of environment; relationship between 
human and environment; basic ecology and ecological system; 
biological diversity; natural resource, pollution, alternative energy and 
energy conservation; situation and environment problem around the 
world and Thailand; conservation and management of environment 
and natural resource for sustainable usage. 

  GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิด การคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิจารญาณ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์      
การใช้เหตุผล การประยุกต์การคิดและการตัดสินใจที่สมเหตุผลในการแก้ปัญหา        
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
Principle and thinking process; high order thinking such as analytic, 
synthetic, critical, creative; scientific problem-solving; reasoning usage; 
application of reasonable thinking and decision making for solving 
daily living problem. 
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  GE-040-003 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
Mathematics for Life 
การคิด กระบวนการและรูปแบบการคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 
การให้เหตุผล การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์  การเปรียบเทียบหน่วยวัด  
อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ
เพ่ือการตัดสินใจและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
Thinking, thinking process and form; mathematical process; logic, 
rationalization; mathematical interpretation; comparison of 
measurement unit; exchange rate of currency, interest, tax; 
application of mathematics and statistics for decision making and 
daily life problem solving. 

  GE-040-004 ทักษะและการรู้สารสนเทศในยุคดิจิตัล 2(1-2-3) 
Skills and Information Literacy in Digital Age 
แนวคิดและความส าคัญของสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงข่าย
อินเตอร์เน็ต และการสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย  ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบ
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในองค์กร การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  
การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
Concept and importance of information; computer technology, 
internet network and searching, multimedia information; basic data 
base system; information system and application in organization; 
information analysis and synthesis; various forms of information 
presentation; law and ethics of computer usage; future trend of 
information technology. 

  GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 2(1-2-3) 
Information Technology for Work 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต และ    
การด ารงชีวิตของมนุษย์ องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ การใช้ระบบโปรแกรม        
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดท าเอกสาร การท าตารางค านวณ การน าเสนอ
และการจัดฐานข้อมูล การใช้งานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบน
ระบบโครงร่างคอมพิวเตอร์ การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 
Information technology system; impact of information technology on 
human life and living; hardware component; program system usage; 
application program usage for making document; calculation table; 
data presentation and database management; usage of computer 
network; data exchange on computer network system; respect for 
intellectual property and copyright. 
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  GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม 2(1-2-3) 
Thai Herb for Health and Beauty 
ความหมายและความส าคัญของสมุนไพรไทย ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร หลักเบื้องต้น  
ในการใช้สมุนไพร สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ สมุนไพรเพ่ือความงาม เครื่องส าอาง         
จากสมุนไพร สมุนไพรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Meaning and importance of Thai herb; part of medicinal plant; 
fundamentals of herbal usage; herb and health care; herb for beauty; 
herbal cosmetic; Thai herb in ASEAN. 

  GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข 2(1-2-3) 
Science and Technology for Happiness 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ 
ความก้าวหน้ าและผลกระทบของเทคโนโลยี  คุณธรรมและจริยธรรมใน              
การใช้เทคโนโลยี การสร้างความสุขจากการใช้เทคโนโลยี 
Science and technology; information technology and applied 
communication; advancement and impact of technology; morality 
and ethics in using technology; making happiness from technology 
usage. 

กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 

  GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
Sport and Recreation for Health 
พัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการออกก าลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย ฝึกทักษะการออกก าลังกาย และเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  
รู้หลักโภชนาการส าหรับบุคคลวัยต่าง ๆ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ การเรียนรู้การใช้ชีวิตและการท างานร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่
ดี ในการด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งร่างกาย จิตใจ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
Knowledge and exercise skill development; physical fitness 
strengthening; exercise skill practicing and appropriate sport activity 
selection; nutrition for people at various ages; recreation activity 
organization for making use of time; learning to live and cooperate 
with others; leadership and fellowship practicing for living in society 
with physical and mental happiness for developing quality of life. 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 134 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครู  51  หน่วยกิต 

1. วิชาชีพครู  37  หน่วยกิต 
1.1 วิชาชีพครูบังคับ  34  หน่วยกิต 

ED-002-101 ความเป็นครู 
To Be a Teacher 

3(2-2-5) 

 สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณ   
ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ใช้ความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนมีจิตวิญญาณความเป็นครูหลักธรรมมาภิบาลและความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม และปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
State of teacher’s work, attributes and standards of teaching 
profession; cultivation of teacher’s spirit; laws related to teachers and 
teaching profession; knowledge management about teaching 
profession; promotion and development of teaching profession on a 
continual basis; using technical skills in a major subject and teaching 
strategies in order to enable learners to think critically and to 
synthesize for creating new things; seeking for and using information 
and knowledge to keep pace with the change; interaction between 
teachers and learners promoting learners’ potential development; 
maintaining spirit of teachers, principles of good governance and 
honesty, morality and ethics of teaching profession, and professional 
code of ethics by the Teachers' Council; behaving as a good model; 
maintaining the public mind and sacrificing for society; and behaving 
in accordance with professional code of ethics. 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

  

ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา      
Philosophy of Education 

3(2-2-5) 

 ปรัชญาการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
Educational philosophy; concepts and theories of education; religion, 
economy, society and culture; concepts and strategies in educational 
management for promoting sustainable development; application in 
school development; analysis of education for sustainable 
development. 

ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for Teachers 

2(1-2-3) 

 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
Thai language and culture for teaching profession; correct use of 
listening, speaking, reading, and writing skills in Thai for 
communication; using language and culture for peaceful living. 

ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศส าหรับครู 
Foreign Language and Culture for Teachers 

2(1-2-3) 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ  
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมต่างประเทศเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
English language for teaching profession development; correct use of 
English listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication; using foreign language and cultures for peaceful 
living. 
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ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 
Psychology and Guidance  for Teachers 

3(2-2-5) 

 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปฏิบัติการใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
Basic psychology and human developmental psychology; learning 
psychology and educational psychology; guidance psychology and 
counseling, guidance for helping learners to have well-being; 
practices of using psychology for understanding and promoting 
students’ learning according to their full potentials. 
 

ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      
Curriculum Design and Development 

3(2-2-5) 

 หลักการและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา
หลักสูตร ปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
Principles and concepts for curriculum making; implementation of 
curriculum, curriculum development; practices of curriculum analysis 
and development; curriculum evaluation; and application of 
evaluation results for curriculum development. 

ED-002-207 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน           3(2-2-5) 
Learning Management and Classroom Management 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวมและการจัดการศึกษาพิเศษ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
ปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง และการสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
Principles, concepts, guidelines for writing a lesson plan: learning 
management and environment for learning; theories and models of 
learning management in order to enhance learners’ critical thinking, 
creative thinking, and problem-solving; integration of inclusive 
education and special education management; development of 
learning centers in school; practices of writing a lesson plan and 
bring it into practice; creating a good classroom management climate 
for learners to learn. 
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ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           3(2-2-5) 
Educational Innovation and Information Technology 

 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้  และการประเมินสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ  
การสื่อสาร  และการประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร  
Principles, concepts, design, application, and evaluation of media; 
and innovation information technology for learning and information 
technology for communication; application and evaluation of media, 
innovation and information technology for learning and 
communications. 

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน และการน าผล      
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้  
Principles, concepts, and guidelines for learner’s learning 
measurement and evaluation; practices of learning measurement 
and evaluation, and utilizing evaluation results for learner 
development. 
 

ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
Education Administration and  Quality Assurance 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา วัฒนธรรมในองค์กร 
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การท างานเป็นทีม และการจัดการโครงงานและโครงการ
ฝึกอาชีพ หลักการฝึกอาชีพ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
Theory and principles of administration, educational leadership, 
organizational culture; human relationship in organization; 
teamworking and  management of project and career training 
program; principles of career training; principles, concepts, and 
guidelines for educational quality management, educational quality 
assurance; management of quality of learning activities and 
continuous improvement of learning quality; and conducting 
evaluation activities of learning activities quality. 
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ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน 
Teaching Skills and Techniques 

3(2-2-5) 

 

ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน บุคลิกภาพ
ของครูในการสอน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การฝึกทักษะ
การสอน เช่น ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน ทักษะการเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม 
การอธิบายและการเล่าเรื่อง การใช้กระดานด า การใช้กิริยาวาจาท่าทาง การสรุป
บทเรียน การใช้เพลงและเกมประกอบการสอน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่ม
ย่อย วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดย
ใช้กระบวนการคิด และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน    
การจัดการเรียนการสอน 
Meanings, scope, and importance of teaching skills and techniques; 
teacher’s personalities in teaching; student-centered instructional 
management; practices of teaching skills such as lesson introducing, 
arousing, questioning, explaining, narrative telling, blackboard using, 
verbal and non-verbal using, summarizing; using songs and games for 
teaching; large and small group teaching; teaching methods; 
participatory teaching techniques; teaching techniques using thinking-
process; and application of information and communication 
technology for instructional management. 
 

ED-002-412 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ในการวิจัยการใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
Principles, concepts, and guidelines for conducting research; using 
and producing research works for learning development; utilizing 
research results in instructional management; and practices of 
research for developing instruction and learners. 
 

1.2 วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 
ED-003-313 สัมมนาปัญหาการศึกษา 

Seminar on Educational Problems 
3(2-2-5)   

 ระบบการจัดสัมมนา และการปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา 
Seminar systems and practices of organizing a seminar on 
educational problems. 
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ED-003-314 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร   
Co-curriculum Activity 

3(2-2-5) 

 ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่วมหลักสูตร ประเภทและประโยชน์
ของกิจกรรมร่วมหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับกิจกรรมร่วมหลักสูตร 
ลักษณะของผู้น าและผู้ตามวิถีแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร
กิจกรรมร่วมหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร การประเมินผล
กิจกรรมร่วมหลักสูตร การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมร่วมหลักสูตร 
Meaning and objectives of co-curriculum activities; types and 
advantages of co-curriculum activities; relationship between 
curriculum and co-curriculum activities; characters of leaders and 
followers based on democracy; principles for administration and 
management of co-curriculum activities;  organization of students’ 
activities in basic education school; problems and guidelines for 
solving problems in co-curriculum activities; evaluation of               
co-curriculum activities; and selection of projects according to the 
types of co-curriculum activities. 

ED-003-315 การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 
Operation and Maintenance of Educational 
Technology Equipment 

3(2-2-5) 

 หลักการ ระบบการท างาน วิธีใช้ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 
และปฏิบัติการใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 
Principles, operating systems, methods of usage and maintenance of 
educational technology equipment; and practices of using and 
maintaining educational technology equipment. 
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ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

 การท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานของอินเทอร์เน็ต การใช้
งานอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เวิลด์ไวด์เว็บ การประชุมทางไกล 
(Teleconference) อินเทอร์เน็ตในวงการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาและการค้นคว้า
ทางการศึกษา และปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และรับส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 Operation of information technology systems; operation of Internet; 
Internet usages; e-mails, www, teleconference, internet in Thai 
education for educational research and development; practices of 
retrieving information from the Internet and sending and receiving   
e-mails. 
 

         ED-003-317 การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา         3(2-2-5) 
Production and Presentation of Educational Multimedia 

 ความหมายและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการน าเสนอ และปฏิบัติการออกแบบและสร้าง
ผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการน าเสนอในการเรียนการสอนและ         
การเผยแพร ่  
Meaning and importance of using multimedia computer for 
presentation; uses of computer programs for presentation; and 
practices of designing and constructing computer programs for 
presentation in instruction and dissemination. 
 

ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
Computer Assisted Instruction Development 

3(2-2-5) 

 หลักการ ทฤษฎี การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบต่าง ๆ การออกแบบ 
ขั้นตอนการสร้าง เทคนิควิธีการใช้โปรแกรมนิพนธ์ หรือโปรแกรมประยุกต์        
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การหาประสิทธิภาพ        
ของบทเรียน และปฏิบัติการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
แบบใดแบบหนึ่ง และสามารถน าไปใช้ในห้องเรียนได้ 
Principles and theories of constructing various types of computer-
assisted instruction (CAI) lessons; designs and procedures of 
construction; techniques of using authoring programs or applications 
to construct a computer-assisted instruction lesson; investigating 
efficiency of CAI lessons; and practices of constructing a type of CAI 
lessons and implementing it in the classroom. 
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ED-003-319 การสร้างแบบทดสอบ 
Test Construction  

3(2-2-5) 

 ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และ   
การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน การน าแบบทดสอบไปใช้ และการประเมินและ
ปรับปรุงแบบทดสอบ 
Test types; planning of construction of different types of tests; 
constructing a standardized test; implementing a test; and evaluating 
and improving a test. 
 

ED-003-320 การวัดจิตพิสัย 
Measurement of Affective Domain 

3(2-2-5) 

 ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสร้าง
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการน าผลการวัด     
จิตพิสัยไปใช้ และปัญหาและแนวทางแก้ไขการวัดจิตพิสัย 
Meaning and features of measurement of affective domain; process 
of measurement; principles and methods of constructing 
measurement tools; checking quality of measurement tools; 
interpreting and implementing measurement results; and problems 
and solutions of measurement of affective domain. 

ED-003-321 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 
Performance Evaluation 

3(2-2-5) 

 บทบาท ความส าคัญ ธรรมชาติ และจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนด้าน
การปฏิบัติ การสร้างเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการน าผลการประเมินด้าน    
การปฏิบัติไปใช้ และปัญหาและแนวทางแก้ไขการประเมินด้านการปฏิบัติ 
Roles, importance, nature, and objectives of performance evaluation; 
constructing tools for measurement and evaluation of performance; 
checking quality of measurement tools; interpreting and applying the 
results of performance evaluation; and problems and solutions of 
performance evaluation. 
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ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            3(2-2-5) 
Research and Development of Learning Development 

 แนวคิด รูปแบบ และวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  อภิปราย
ความส าคัญและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  และฝึก
ปฏิบัติการเก็บข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาการเรียนรู้ของนักเรี ยน ฝึกปฏิบัติ        
การออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล      
การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงร่างการวิจัย ทดลองปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ การน าเสนอ และประเมินผลการวิจัย 
Concepts, models, and research methods for learning innovation 
development; discussing about importance and process of research 
and development of learning innovations; practices of collecting 
data for determining students’ learning problems; practices of 
designing research model for learning development; developing 
instruments for collecting data; data analysis; and writing a research 
proposal; conducting research for learning development; 
presentation and evaluation of research. 

ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Qualitative Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

 หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ข้อมูลเชิง
คุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความเที่ยงและความตรงของการวิจัย  
เชิ งคุณภาพ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัยเชิ งคุณภาพ และ         
การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพมาพัฒนาการเรียนรู้ 
Basic principles of qualitative research used in research for learning 
development; designing qualitative research in research for learning 
development; qualitative data; analysis of qualitative data; reliability 
and validity of qualitative research; use of computer program in 
qualitative research; and application of qualitative research learning 
development. 
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ED-003-324 การสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้         3(2-2-5) 
Construction of Research Instruments for Learning Development 

 ความหมาย และลักษณะของการเก็บข้อมูลด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
หลักและวิธีการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขส าหรับการพัฒนาเครื่องมือวัดและฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างเครื่องมือวัด
ส าหรับเก็บข้อมูลของการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
Meaning and characteristics of data collection on cognitive, affective 
and psychomotor domains; principles and methods of constructing 
instruments, checking quality of instruments; problems and solutions 
for development of  measuring instruments; as well as practices of 
constructing measuring instruments for collecting data of research for 
learning. 

ED-003-325 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 
Statistical Packages for Research 

3(2-2-5) 

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค านวณร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง และการ
ทดสอบแบบไม่อิงพาราเมติก เช่น ไคสแควร์ การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ  
Uses of statistical software package for calculating percentages; 
measures of central tendency, measures of dispersion, hypothesis 
testing, analysis of correlation and regression, One-way and Two-way 
ANOVA, and Non-parametric testing such as chi-square, practices of 
data analysis using a statistical software package. 

ED-003-326 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
Computer Programs for Research 

3(2-2-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะส าคัญของ
โปรแกรมส าเร็จรูป กระบวนการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย และ
การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data file) และการสร้างแฟ้มค าสั่ง (Command file)    
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่าง ๆ  
Introduction to computer uses; types and features of computer 
programs for research; working process of software programs for 
research; and creating a data file and command file for analysis of 
various data. 
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ED-003-327 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 
Child and Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

 ความเข้าใจ พ้ืนฐานของจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  วิธีการศึกษาพฤติกรรม           
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการ พฤติกรรมและปัญหาของเด็ก
และวัยรุ่น และการให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเด็กและวัยรุ่น 
Understanding the foundation of child and adolescent psychology; 
methods of behavior study; growth and development; developmental 
theories; behavior and problems of children and adolescents; and 
giving assistance and counseling services to children and 
adolescents. 

ED-003-328 บุคลิกภาพและการปรับตัว 
Personality and Adaptation 

3(2-2-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ และ    
การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว และกลไกในการปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
Introduction to personality; personality theories; personality 
measurement and development; the adjustment; and mechanism in 
adjustment for effectively living in community. 
 

ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาในสถานศึกษา          3(2-2-5) 
Theories and Techniques of Counseling in Educational Institution 

 มโนคติต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ โครงสร้างและพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ธรรมชาติของความวิตกกังวล เป้าหมายของการปรึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้ให้
การปรึกษา จรรยาบรรณการเป็นผู้ให้การปรึกษา กระบวนการและขั้นตอน     
การปรึกษา เทคนิคต่าง ๆ ตามแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ประโยชน์และข้อจ ากัดของ
ทฤษฎีการปรึกษาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานศึกษา การเลือกสรรและบูรณาการทฤษฎี
การปรึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง 
Concepts of human nature; structure and development of 
personality; nature of anxiety; goals of counseling, roles and duties 
of counselors; ethics in counseling profession; counseling process 
and stages; counseling techniques based on theories; advantages 
and limitations of counseling theories used in school; selection and 
integration of counseling theories suitable for oneself. 
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ED-003-330 ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคล 
Basic Counseling Skills and Individual Counseling 

3(2-2-5) 

 การฝึกทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคต่างๆ ในการปรึกษารายกรณี การสัมภาษณ์   
การสร้างสัมพันธภาพ การฟัง และการเลือกวิธีการบ าบัดที่มีประสิทธิภาพ      
การวิเคราะห์ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้รับการปรึกษา กระบวนการ
ส่งต่อในกรณี เร่งด่วน การวางแผนกระบวนการและการบูรณาการเทคนิค          
ที่เหมาะสมในการให้การปรึกษา 
Practice of basic individual counseling skills and techniques, 
interviewing techniques, rapport building, listening and selecting 
effective interventions; analysis and appraisal of counselee’s 
problems and needs, individuals with crisis and referral, and planning 
and integrating effective techniques appropriate for counseling 
services. 
 

ED-003-331 เทคนิคกลุ่มในการปรึกษา 
Group Techniques in Counseling 

3(2-2-5) 

 ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มต่าง ๆ องค์ประกอบของกลุ่ม กระบวนการขั้นตอน    
ของกลุ่ม จุดมุ่งหมายของกลุ่ม ข้อเด่นข้อจ ากัดของการด าเนินการกลุ่ม กลุ่มชนิด
ต่าง ๆ การประเมินและการใช้เทคนิคต่าง ๆ จรรยาบรรณในการด าเนินการกลุ่ม 
เทคนิคการปรึกษาแบบกลุ่มเน้นการพัฒนาแนวคิด เจตคติ ทักษะในการน ากลุ่ม 
การฝึกทักษะการปรึกษาแบบกลุ่มและการฝึกทักษะการเป็นผู้น ากลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพ 
Understanding about groups, components of process group, stages of 
group, purposes of group, strengths and weaknesses of group; 
operating and kinds of groups; assessment and use of various 
techniques; ethical codes in group counseling; techniques in group 
counseling with an emphasis on developing concepts, attitudes and 
skills of leading groups; practices of group counseling skills and skills 
in being an effective group leader. 

ED-003-332 การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

3(2-2-5) 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ ลักษณะและ
ประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน 
Introduction to inclusive and special education; characters and types 
of children with special need; adjustment for inclusive education 
management; teaching techniques and management of behaviors 
and supporting services. 
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ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาส าหรับครู     2(1-2-3) 
Physical Education and Health Education for Teachers 

 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพลศึกษา สุขศึกษา การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ ประเภทและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเพศและวัยของนักเรียน การเสริมสร้างคุณธรรมด้านต่าง  ๆ เช่น 
รับผิดชอบ วินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตาม ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฯลฯ ตลอดจน
วิธีการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค และการบ าบัดรักษา
เบื้องต้น เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างปลอดภัย รวมถึงการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Meaning, importance and advantages of physical and health 
education; human growth and development; types and methods of 
correct exercises suitable for students’ sexes, and ages; promoting 
moralities such as responsibility, discipline, leadership, followership, 
sporting spirit, as well as methods of promoting health, competence, 
disease protection, and fundamental therapy for safety living, and 
physical and health education programs according to the basic 
education curriculum. 

ED-003-334 ผู้ก ากับลูกเสือ–เนตรนาร–ียุวกาชาด    2(1-2-3) 
Unit leaders of Boy-scouts, Girl-scouts and Girl-guides 

 ประวัติ ความมุ่งหมาย ความส าคัญ และอุดมการณ์ของลูกเสือ เนตรนารี และ   
ยุวกาชาด ความรู้เบื้องต้น คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ   
เนตรนารี และยุวกาชาดและการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี 
และ  ยุวกาชาดขั้นความรู้เบื้องต้น 
History, goals, importance and ideals of boy–scouts, girl–scouts and 
girl–guides; basic knowledge, morality and ethics of being a leader of 
boy–scouts, girl–scouts and girl–guides; taking a basic training course 
(BTC). 
 

2. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

Practicum 1 
1(60) 

 ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอน  
ที่หลากหลาย และการออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล  
Practices of observation of learning management, writing a lesson 
plan for learners to construct knowledge;  be able to write a lesson 
plan for various teaching objectives; designing of test, test items, or 
measurement tools. 
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ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2     1(60) 
Practicum 2 
รายวิชาบังคับก่อน: ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 
Prerequisite: ED-005-435 Practicum 1 

 ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริงการตรวจข้อสอบ
การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติ   
การสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน  
Practices of teaching in simulative and real situations, checking 
answers of test, scoring, and grading; performance testing and 
scoring, conducting research for solving learners’ problems; 
developing being as a professional teacher, and be able to teach, 
design a test, assess and evaluate learners. 

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1            6(360) 
Internship 1 
รายวิชาบังคับก่อน: ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 
Prerequisite: ED-005-436 Practicum 2 

 ปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
Practices of teaching a major subject, assessing and evaluating, 
utilizing the results for learner development, conducting research for 
learner development, and carrying out other tasks as assigned. 
 

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            6(360) 
Internship 2 
รายวิชาบังคับก่อน: ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Prerequisite: ED-005-537 Internship 1 

 ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาการศึกษา ท าการประเมิน ปรับปรุง ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
Practices on learning management in a major subject; exchanging or 
sharing knowledge in educational seminar; evaluating, improving 
conducting a research for learner development in school, and 
carrying out other tasks as assigned. 
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กลุ่มวิชาเอก  83  หน่วยกิต 
 1. วิชาเอก  71  หน่วยกิต 
  1) วิชาด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ED-032-101 โปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา      3(2-2-5)  
  Educational Application Software 

การปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของซอฟต์แวร์ส านักงานอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมกราฟิกและน าเสนอ โปรแกรมตารางท างาน และโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการจัดท าเอกสารและการน าเสนอ ตลอดจนสามารถน าโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานทางการศึกษา 
Practices of types, automation office software, application software 
and uses of various computer programs such as word processing, 
graphics program and presentation, schedules of working program and 
database management program to provide students with knowledge 
and ability to use computer software for documentation and 
presentation as well as ability to use various programs for increases in 
the performance  efficiency in an appropriate format for education 
work. 

 ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล      3(2-2-5) 
   Algorithms and Data Structures 

หลักข้อมูลของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถวคอย เรียงทับซ้อน  
แถวเรียงล าดับ รายการโยง โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น ต้นไม้ กราฟ ฮีปทวิภาค 
ขั้นตอนวิธีของต้นไม้  การเรียงล าดับข้อมูล ตารางแฮช และการบีบอัดข้อมูล  

  Fundamentals of algorithms; linear data structure, queues, stacks, 
array, linked-lists, non-linear data structure, trees, graph, binary heap, 
tree algorithms, data sorting, hash table, and data compression. 
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 ED-032-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์             3(2-2-5) 
Computer Architectures 

  ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า มอดูลรับเข้า/ส่งออก 
  การเชื่อมต่อองค์ประกอบดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลางหน่วยควบคุม เรจิสเตอร์

หน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ หน่วยค าสั่ง และการเชื่อมต่อของหน่วย
ดังกล่าว สถาปัตยกรรมการออกแบบชุดค าสั่ งและชนิดข้อมูล  การจัดระบบ
คอมพิวเตอร์แบบขนานการจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด  และเน้น
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

   Computer systems, processor, memory Input/Output modules; and 
interconnections among these major components; central processing 
unit, control unit, registers, arithmetic and logic unit, instruction unit 
and interconnections among these components;  architecture of 
instruction-set design and data types; parallel organization, multiple 
processors and oriented computer architecture currently used. 

 ED-032-201 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
   Circuit Description and Microcomputer Maintenance 
       ระบบ BUS (3-BUS Architecture) โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา  

    การอินเตอร์เฟส หน่วยความจ า หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้น 
 BUS System (3-BUS Architecture) by using microprocessor, clock signals, 
interfacing, memory units, data – feeding units, result – showing units, 
microcomputer accessories, accessories used for repairing, basic 
principles of repairing. 
 

 ED-032-202 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)  
  Law and Ethics for Information Technology 
  ระเบียบ กฎกติกา มารยาททางสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล 
  Regulations, rules and social etiquette including laws related to 

information technology and communication both in Thai and 
international social contexts. 
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ED-032-203 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Operating Systems 
 สถาปัตยกรรม เป้าหมายและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการ การประมวลผล 

การก าหนดการการประมวลผล ความร่วมมือและการประสานเวลาของ การประมวลผล 
สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การป้องกัน การจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ ากายภาพ 
หน่วยความจ าเสมือน การจัดการหน่วยเก็บส ารอง จานบันทึกหน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า/
ส่งออก แฟ้มข้อมูลสารระบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องต้น และ
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน 

 Architectures, goals, and structures of operating systems; processing 
management, processing schedules, processing coordination and 
synchronization; deadlock, causes, conditions, prevention, memory 
management, physical memory, virtual memory; secondary storage 
management, disk, Input/Output (I/O), file directory, introduction to 
distributed operating systems and currently operating systems. 

ED-032-204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
Computer Networks 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สื่อส่งสัญญาณ โครงสร้างการวางเคเบิล การวาง
เคเบิลในแนวราบ ข่ายสายแกนหลัก พ้ืนที่โทรคมนาคม การทดสอบและการรับรอง
การวางเคเบิล การออกแบบการวางเคเบิล การติดตั้งสายเคเบิล การท างานของ
บริดจ์โพรโทคอลต้นไม้แบบทอดข้าม ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ อีเทอร์เน็ต  

 การสลับเส้นทางขั้นพ้ืนฐาน ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเสมือนที่อยู่อินเทอร์เน็ต 
การจัดเส้นทางแบบคงที่ การจัดเส้นทางแบบพลวัต โพรโทคอลการจัดเส้นทาง
สารสนเทศ การจัดเส้นทางแบบระยะสั้นเป็นอันดับแรก การปรับตั้งอุปกรณ์จัด
เส้นทางขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อแบบอนุกรม และข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบไร้สาย 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 Introduction to computer networks, transmission media, structures of cabling; 
horizontal cabling, backbone cabling; telecommunication spaces, 
testing and certification of cabling, cabling design, cabling installation, 
bridging, spanning tree protocol; Local Area Network (LAN), Ethernet, 
basic switch lines, Virtual Local Area Network (VLAN); internet address, 
static routing, dynamic routing, Routing Information Protocol (RIP), Open 
Shortest Path First (OSPF) routing, basic router configuration, serial 
connection, and wireless Local Area Network (LAN) Cloud computing. 
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ED-032-205 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
  English for Computer Teachers   

การฝีกทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ค าศัพท์เทคนิคเก่ียวกับชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในกระบวนการท างานทาง
คอมพิวเตอร์ ทั้งจากทางอินเตอร์เน็ต และจากแหล่งการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
Practices of skills in listening, speaking, reading, writing, technical terms 
about parts and computer equipment; practices of English language 
skills used in computer working processes; both from the Internet and 
other learning resources related to the use of english for teacher 
professional communication. 

 

 2) วิชาด้านการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม 
ED-032-104 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-1-5) 

 Mathematics for Computers 
 ตรรกศาสตร์พ้ืนฐาน พีชคณิตบูลีน เซ็ต ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน ระบบจ านวน เลข

ฐาน เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ 
 Fundamentals of logic, Boolean algebra, set, relation of function, 

number systems, numerical base, matrices and determinant. 
ED-032-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

Computer Programming  
 ภาษาโปรแกรมพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ ฟังก์ชัน

และหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูลค าสั่ งควบคุมและค าสั่ งปฏิบัติการทางภาษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวชี้และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ าตัวแปร โลคอล
และโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน สตริงก์ แฟ้มข้อมูลการรับเข้า/ส่งออกข้อมูล
แถวล าดับประเภทมิติเดียวและสองมิติการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม 
การแก้จุดบกพร่องโปรแกรม และการสร้างโครงสร้างข้อมูลโดยใช้อ็อบเจกต์และตัวชี้ 

 Fundamentals of programming languages; structured programming, 
variables, operators, functions and Input/Output, various control 
statements and operations of languages; relationship among variables, 
pointers, and memory usage, local and global variables, function 
parameter passing, strings, file, Input/Output (I/O); one and two 
dimensional arrays, program designing, program writing, program 
debugging, and construction of data structures using objects and 
pointers. 
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ED-032-305 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
Advanced Programming Languages 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในการเขียนและออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงโดยใช้ภาษาเชิงวัตถุ การจัดการระบบฐานข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ และกรณีศึกษาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 Principles and concepts of components in programming and designing 
of advanced computer using object-oriented language; database 
management, applied program development; and case study of 
computer education. 

ED-032-309 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer Education System Design 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
 การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก การออกแบบ  

 การผลิต การใช้ การประเมิน การปรับปรุง และการบ ารุงรักษาเทคโนโลยีการศึกษา 
ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสม
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

 Concepts, theory, technology and educational innovation to promoting 
development of learning quality; information technology for teachers, 
application of Information technology, learning resources and learning 
networks; problem analysis on the use of innovation and information 
technology for education; principles of selection, design production, 
usage evaluation, improvement and maintenance of educational 
technology; practices of design, production, uses of appropriate 
technology and innovation educational and promotion of 
development of learning quality. 

ED-032-301 การสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
Seminar on Computers for Education  

 ประเด็นปัญหาการศึกษาในท้องถิ่น การศึกษาค้นคว้า และอภิปราย เพ่ือหาแนวทาง
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา       
ในการศึกษาท้องถิ่น เน้นการคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติจริงในการจัดสัมมนา หรือ 

 การประชุมทางวิชาการ 
 Issues of local education, investigation and discussion in order to find 

guidelines in applying Information and communication technology to 
solve problems of local education emphasizing on analytical thinking; 
and real practices in academic seminars or meetings. 
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ED-032-302 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Database Management Systems for Education 

 ความหมายและความส าคัญของระบบฐานข้อมูล แนวคิดพ้ืนฐานการจัดเก็บ และ 
 การค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ประเภทของ

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การจัดการ
ฐานข้อมูล อภิมหาข้อมูล หน้าที่ต่าง ๆ ของการจัดการข้อมูล การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง 
การฟ้ืนสภาพและการควบคุม  ความปลอดภัย และการคงสภาพของข้อมูล  

 Meanings and importance of database systems; basic concepts of data 
filing and searching from database; architecture of database systems; 
types of database, related database; designing systems of related database, 
database management; big data, various functions of managing data, 
processing of changed lists, data recovery and controlling; security and 
retaining of information. 

 

ED-032-401 โครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
Special Projects in Computer  Education 
ปัญหาทั่วไปและปัญหาเฉพาะเรื่องทางการศึกษาเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา  การเขียน     
ผังงานเพ่ือแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา  การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา  เพ่ือใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น  ตลอดจนการท าโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ 

 General and specific education problems for finding solvings; flowchart 
drawing for presenting steps of problem solving; computer programming in 
one or various languages to use or solve those problems including 
management of special projects in computer education on self-learning 
process; promotion of analytical thinking and creativity thinking skills. 

ED-032-402 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Information Management System for Education 

 ระบบสารสนเทศส าหรับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา วิธีการ
พัฒนาระบบ เทคโนโลยีการค านวณ และการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ
จัดการฐานข้อมูลและการใช้การสื่อสารข้อมูลเป็นพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

 Introduction to computer-based information systems; usage of 
educational technology, methods of system development circulation, 
computing technology and computer processing, database 
management system and application of data communications as 
foundation of information system. 
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 3) วิชาด้านการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
ED-032-207 เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับการศึกษา 3(2-2-5)

 Social Networks for Education 
ความหมาย พัฒนาการ แนวโน้ม และผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์       
การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
Meaning, development, trend and impacts of social networks; 
application of social networks for education and learning to the 21st 
century; utilization of social networks. 

ED-032-208 หลักการพื้นฐานส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
Principles of Software Development  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์ หลักการพัฒนาซอฟแวร์ทางการศึกษา 
การออกแบบ การหาคุณภาพ เครื่องมือส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวโน้มใน 

 การพัฒนาซอฟแวร์ 
 Fundamental knowledge of softwares development; principles of 
developing educational softwares; designing software determining 
quality; tools for softwares development; trend  in software 
development. 
 

ED-032-303 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Development of Computer Assisted Instruction 

หลักการทฤษฎีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์  
หรือเขียนโปรแกรมภาษาเพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  
Principles and theories of constructing computer-assisted instruction; 
processes of development of computer-assisted instruction; related 
research findings; practices of using applied program or language 
programming for constructing computer learning lesson. 

ED-032-304 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)  
    Multimedia Courseware Design for Education 

ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย บทบาทและความส าคัญของมัลติมีเดีย หลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย การฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างและพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียประเภทต่างๆ และน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการศึกษาได้ 
Basic knowledge of multimedia; roles and importance of multimedia; 
principles and theories related to multimedia design and construction; 
practices of program usage as a tool for creation and development of 
various multimedia; application for education. 
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ED-032-306 โปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 3(2-2-5)  
  Web-based Teaching 

 การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการท างานของเว็บเพจ ระบบ Hyperlink การออกแบบเว็บ
เพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูป กาทดสอบ
การท างานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ 
Practices of web – page operation systems of Hyperlink systems; 
introduction to web – page designs; web – page construction with 
language programs or packaging programs; testing of web – page 
operation and web – page upload. 

ED-032-308 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)  
 Graphic Computers  

ความหมายและซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์  ด้านกราฟิก ออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะส าหรับครู ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกใน
การศึกษา โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  
Meaning and graphic softwares; usage of graphic softwares, design and  
creation of art work for teachers, application of graphic computer for 
education with focusing moral and ethic usage of graphic software. 

ED-032-310 การสร้างภาพแอนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Animation Construction by Computers 

 หลักการและวิธีการฝึกทักษะในการสร้างภาพและการสร้างตัวอักษร การใช้สีแสง 
เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  แบบสองมิติและสามมิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หรือโปรแกรมประยุกต์ที่เก่ียวข้อง ฝึกปฏิบัติ ออกแบบการสร้าง
ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการน าเสนอและการสอน 
Principles and methods of practices of skills in constructing pictures 
and letters; usage of color, light, moving techniques in various models 
such as two and three dimensions using packaging programs or related 
programs; practices of designing and constructing moving cartoon 
pictures for presentation and teaching. 
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ED-032-403การออกแบบระบบการสอนและการจัดการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส์ 3(2-2-5)                    
Design of Instructional Systems and E-learning Management 

 การออกแบบระบบการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและ ไร้สาย เช่น 
e-learning (Electronic learning), U-learning (Ubiquitous Learning),  

  M-learning (Mobile Learning) และ D-learning (Distance Learning)  เป็นต้น 
การฝึกการสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมประยุกต์ท่ีทันสมัย 
 Design of instructional systems through network technology both 
wired and wireless types such as e-learning (Electronic learning),  
U-learning (Ubiquitous Learning), M-learning (Mobile Learning) and  
D-learning (Distance Learning); practices of constructing lessons using 
programing language or modern applied programs. 
 

 2. วิชาการสอนวิชาเอก 
  

ED-032-307 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                    3(2-2-5)
  Computer Teaching Behaviors 

วัตถุประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ 
การเขียนกระดานการสรุปบทเรียน การผลิตและการใช้สื่อการเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล  การท าโครงการสอน แผนการสอน การปฏิบัติการสอน หรือ  
การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 
Objectives, contents, study-time rate and computer curriculum 
documents in basic education; curriculum and textbook analysis,  
learning psychology, blackboard writing and lesson conclusion; 
production and usage of learning media; measurement and evaluation; 
making of lesson plans, teaching plans and teaching practices or 
organization of  public mind activities. 
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ED-032-404  การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5) 
Computer Learning Management for Basic Education 
 การจัดเรียงล าดับมโนมติ การจัดกระบวนการเรียนรู้บนพ้ืนฐานงานวิจัยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน บริบทของการเรียนรู้  การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 การประเมินผล           
การเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนตามความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 Concept sequential management, management of learning process 
based on research relevant to procedures related to contextual 
standard learning context in 21st century learning; learning evaluation; 
management of the learning environment according to royal initiative 
project facilitating each learner development according to learner’s full 
potentials at basic education level; practices of the concept learning 
management. 

 

 3. เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  
 

ED-033-301 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  3(2-2-5) 
  Information Technology for Learning 

แนวคิด  หลักการ และการประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบเสริม เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
เพ่ือการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ สร้างฐานความรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ
ประเมินผลฐานความรู้ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ในประชาคมอาเซียน 
Concepts, principles and application of information technology for 
learning; main factors and supporting factors, information technology 
tools used for learning; practices of constructing knowledge based on 
computer networks; evaluation of knowledge base; management of 
information technology and communication for learning in ASEAN 
communities. 
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ED-033-302 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
  Computer Applications in Sciences and Mathematics 

การฝึกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เช่น อันดับและอนุกรม  
การจัดหมู่ การจัดล าดับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชัน การแก้สมการ 
เวคเตอร์ ความเร็ว  ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลัสเบื้องต้น  ศึกษา
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเนื้อหาวิชาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
Practices of computer programming of sciences and mathematics such 
as sequences and series, grouping, ordering, probability, binomial 
theories, function, equation solution, vector, velocity, acceleration, 
analytic geometry, and basic calculus; packaging programs for 
mathematics and science contents. 
 

ED-033-303 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)
 Digital Technology for Developing Economy and Society   

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ขั้นตอนการวางแผนและกลวิธีในการใช้
สื่ออินเทอร์เน็ต ลักษณะของเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล การสร้างแบรนด์ การ
สื่อสารออนไลน์ การผสมผสานสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การสร้างข้อได้เปรียบ
คู่แข่งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Theories and principles of digital technology, planning steps and 
strategy in using internet media; nature of economy and digital society, 
producing brand-new, online communication, composing variety 
online, hybridization of various types of on-line media, building 
advantages against competitors using information technology. 
 

ED-033-304 เกมส์และสถานการณ์จ าลอง  3(2-2-5) 
Games and Simulation  
 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประเภทเกมส์และสถานการณ์จ าลองที่ใช้ในวงการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกมส์และสถานการณ์จ าลอง การสร้างโปรแกรม ตลอดจน 
การใช้และประเมินผลเกมส์และสถานการณ์จ าลอง การฝึกปฏิบัติการสร้างเกมส์และ
สถานการณ์จ าลองเพ่ือการเรียนรู้ 
 Hardwares and softwares; types of games and simulation used in 
educational areas; research of games and simulation; program 
construction including usage and evaluation of games and simulation; 
practices of constructing games and simulation for learning. 
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ED-033-305 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
Research and Learning Development Using Computers 
 ทฤษฎีการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ทฤษฎี 
การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ สถิติเพ่ือการวิจัย กรณีศึกษางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ 
 Learning theory of computers learning; guidelines for developing in 
computers learning; research theories of computer education; 
application of research theories for developing computer learning; 
statistics for research; case study in research for developing computer 
learning. 
 

ED-033-306 การท าเหมืองข้อมูล  3(3-0-6) 
   Data Mining 

 การท าเหมืองข้อมูล และแมชชีนเลอร์นนิงเบื้องต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ  
ตัวแปรข้อมูล วิธีการจ าแนกข้อมูล ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพ 
และความน่าเชื่อถือของโมเดล การประเมินประสิทธิภาพด้วยลิฟท์และต้นทุน  
การเตรียมข้อมูลเพ่ือการค้นหาความรู้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ 
การแสดงข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล การหาแนวโน้มที่ผิดปกติ การประยุกต์กับ
การตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกค้า การประยุกต์กับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไมโครอาร์เรย์ การประยุกต์กับเรื่องอ่ืนๆ ผลกระทบต่อสังคมของการท าเหมืองข้อมูล
กับแนวโน้มในอนาคต   
Introduction to data mining and machine learning; concepts, listed 
data, data variation, classification methods, decision trees; evaluation 
of model efficiency and credibility; efficiency evaluation with lift and 
cost; data preparation for knowledge discovery; clustering, association 
rule finding, visualization, summarization, and deviation detection 
searching; applications in targeted marketing and customer modeling, 
applications for microarray data analysis; applications for other areas; 
impacts on society of data mining and its future trend. 
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ED-033-307 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ  3(3-0-6) 
Expert System Designs 
 ธรรมชาติของการจัดการ การตัดสินใจของมนุษย์และการท าโมเดลส าหรับระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้ เชี่ยวชาญ ระบบ
สารสนเทศ ประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือซอฟต์แวร์ โมเดลเหตุการณ์แบบ
ไม่ต่อเนื่องส าหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ โมเดลแถวคอยส าหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคนิค
การหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 Nature of management, human decision and modeling for Decision 
Support System (DSS), DSS, Expert System (ES), Information System, 
types of ES, software tools, discrete-event models for ES, queuing 
models for ES, optimization techniques, and Artificial Intelligence (AI) 
techniques in ES. 
 

ED-033-401 การจัดการระบบเครือข่าย  3(2-2-5)
  Management of Network Systems 

ระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับสถานศึกษา 
Network systems, network system designs, application of basic 
computer network systems for school. 
 

ED-033-402 การจัดการความรู้  3(2-2-5) 
  Knowledge Management 

ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ มิติของความรู้ มูลเหตุที่ท าให้เกิดการจัดการความรู้ 
เหมืองความรู้ กระบวนการท างานของเหมืองความรู้ ขั้นตอนการท าเหมืองความรู้
การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการจัดการความรู้ การจัดการองค์ความรู้ภาคปฏิบัติ 
การจัดการความรู้เพ่ือนวัตกรรม การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา 
Data, information and knowledge; knowledge dimension,reasons for 
managing knowledge, knowledge mines, work procedures of knowledge 
mines. steps in knowledge mine operation; knowledge management 
knowledge management for technology, knowledge management of 
practices; knowledge management for innovation; knowledge 
management for developing educational research. 
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ED-033-403 เทคนิคการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล  2(1-2-3)
  Techniques of Photography and Digital Video Production 

หลักการและทฤษฎีการถ่ายภาพ การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตระบบดิจิทัล การฝึกทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องวิดีโอ
ดิจิทัล การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูลด้วยสื่อดิจิทัล 
รวมทั้งการน าเสนอด้วยสื่อดิจิทัล การปฏิบัติสร้างรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
Principles and theories of photography; fundamental television 
production; materials and equipment used in digital production; 
practices of skills in using non–moving photo camera and digital video 
camera; photo decoration using related programs; data storage 
management using digital media including presentation by digital 
media; practices of constructing educational television programs. 
 

ED-033-404 หัวข้อคัดสรรทางคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
Selected Topics in Computers 
 การคัดเลือกประเด็นปัญหาและความต้องการ ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือการศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือการศึกษาและปฏิบัติจริงในเชิงลึก โดยเน้นการสร้าง
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เพ่ือพัฒนาระบบการสอน  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน 
Selection of problem and requirements related to application of 
computers; information technology and communication for study of 
other areas suitable for situations for study and deeply real practices 
emphasizing on constructing the new knowledge or innovation in 
softwares and hardwares for developing teaching systems depending 
on the teacher consideration. 
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ED-033-405 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  3 (2-2-5) 
 Software Development for Mobile Devices 

สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ก าลังเป็นที่
แพร่หลาย ภาษาคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ ใช้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์บน
ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบจียูไอ การเชื่อมต่อระบบ
เคลื่อนที่เข้ากับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ได้แก่ ตัวเซ็นเซอร์ ตัวรับสัญญาณจีพีเอส 
อุปกรณ์ อินพุตต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการใช้งานเอพีไอต่าง ๆ ส าหรับพัฒนา
ซอฟต์แวร์บนระบบเคลื่อนท่ี  
Architectures of various operating systems for popular mobile instruments; 
computer languages  and tools used for developing  software on mobile devices; GUI 
design, interfacing with various  hardware devices, such as sensors,  GPS  
receivers,  and various input devices; and uses of software APIs for 
software development on mobile devices. 

 

ED-033-406 วิธีสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง  3(2-2-5) 
  ทางการมองเห็น การฟัง และ การพูด 
  Computer Teaching Methods for Disabled Students in Vision,  

 Hearing and Speech 
วิธีการสอนคอมพิวเตอร์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน 
และการออกเสียง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสร้างสื่อการสอน
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ การสังเกตจากสถานการณ์จริง
และการทดลองการปฏิบัติการสอนจริง 
Computer teaching methods for disabled students in vision, hearing and 
speech; teaching and learning activity management and teaching media 
construction suitable for various disabled students; observing in real 
situations and try-out of real teaching practices.  

ED-033-407 การสร้างนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
 Producing Computer Educational Innovation 

หลักการ ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้าง
และการเลือกใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการศึกษา
สภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา การน าเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่
เหมาะสมและการผลิตเพื่อน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 
Principles, meaning, importance, and types of educational innovations; 
production and selection of innovation to improve instruction; 
practices of studying the problem conditions of school instruction; 
presentation of appropriate innovation styles and production for try-out 
and improvement. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถาบัน 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 2564 
3319900047xxx ผศ. นางสาวอัญญปารย ์ศิลปนิลมาลย์  ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2541 

16 16 16 16 16 

3460500347xxx อาจารย ์ นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาต ิ ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์) 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

2558 
2550 
2541 

16 16 16 16 16 

5440900050xxx อาจารย ์ นางสาวสวยีา สุรมณ ี ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
น.บ. 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.หอการค้าไทย 

2559 
2552 
2544 

16 16 16 16 16 

3460600198xxx อาจารย ์ นางสาวนคินทร พัฒนชัย วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ม.เกษตรศาสตร์ 

2554 
2549 

16 16 16 16 16 

3460100084xxx อาจารย ์ นายธีรชาติ น้อยสมบัต ิ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2545 

16 16 16 16 16 

 
หมายเหตุ เรียงตามต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิให้เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
 
  3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถาบัน 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 2564 
3319900047xxx อาจารย ์ นางสาวอัญญปารย ์ศิลปนิลมาลย์  ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2541 

16 16 16 16 16 

3460500347xxx อาจารย ์ นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาต ิ ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์) 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

2558 
2550 
2541 

16 16 16 16 16 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถาบัน 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 2564 
5440900050xxx อาจารย ์ นางสาวสวยีา สุรมณ ี ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
น.บ. 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.หอการค้าไทย 

2559 
2552 
2544 

16 16 16 16 16 

3460600198xxx อาจารย ์ นางสาวนคินทร พัฒนชัย วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ม.เกษตรศาสตร์ 

2554 
2549 

16 16 16 16 16 

3460100084xxx อาจารย ์ นายธีรชาติ น้อยสมบัต ิ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2545 

16 16 16 16 16 

หมายเหตุ เรียงตามต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิให้เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
 
  3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 256
4 

5440690009xxx ผศ. นายชัยยนต์ เพาพาน ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
ไทยคดีศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.ขอนแก่น 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒิมหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2554 
2530 
2522 

16 16 16 16 16 

1330500049xxx อาจารย ์ นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2556 
2551 

16 16 16 16 16 

3460500242xxx อาจารย ์ นายปัญญา เถาว์ชาล ี ค.ม. 
 

ค.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
ศึกษา 
วิทยาศาสตรทัว่ไป 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
 
สถาบันราชภฏัหาสารคาม 

2552 
 

2541 

16 16 16 16 16 

3350400563xxx อาจารย ์ ว่าที่ ร.ต.สุรจักษ ์พิริยะเชิดชูชยั วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ม.อุบลราชธาน ี
ม.เทคโนโลยีมหานคร 

2550 
2543 

16 16 16 16 16 

3300900626xxx อาจารย ์ นายไพฑูรย์ ทพิย์สันเทียะ วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.มหาสารคาม 

2556 
2544 

16 16 16 16 16 

3461000160xxx อาจารย ์ นายศักดิ์สิทธิ ์ฤทธิลัน ค.ด. 
 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2541 

16 16 16 16 16 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 256
4 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒิมหาสารคาม 2534 

5440900035xxx อาจารย ์ นายอมร มะลาศรี ปร.ด. 
 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2554 
 

2542 
2539 

16 16 16 16 16 

3410300241xxx อาจารย ์ นายสุพจน ์ดวงเนตร กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ม.นเรศวร 
 
ม.มหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2556 
 

2542 
2534 

16 16 16 16 16 

3400800291xxx อาจารย ์ นางนิติยา  ค้อไผ่ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 

 
บธ.บ. 

พัฒนาสังคม 
สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 
การจัดการทั่วไป 

ม.นเรศวร 
สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 
 
ม..สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2546 

 
2537 

16 16 16 16 16 

1320600122xxx อาจารย ์ นายปนพงศ์ งามมาก ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 
ประวัติศาสตร์ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ 
 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2557 
 

2556 

16 16 16 16 16 

3460700597xxx อาจารย ์ นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2549 

16 16 16 16 16 

1301900005xxx อาจารย ์ นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
 เกียรตินิยมอันดบั 2 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1440300024xxx อาจารย ์ นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1461200051xxx อาจารย ์ นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ วท.ม. 
วท.บ. 

ประกาศนีย-

คณิตศาสตร์ประยุกต์  
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
หลักสูตรและการสอน 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2554 
2551 
2553 

16 16 16 16 16 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 256
4 

บัตรบัณฑิต 

1460900035xxx อาจารย ์ นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1419900207xxx 
 

อาจารย ์ นางสาวประภาพร หนองหารพิทกัษ์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2559 
2555 

16 16 16 16 16 

3301700262xxx อาจารย ์ นายสุริยาวุธ  สวุรรณบุบผา ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
พธ.บ. 

ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.มหาจุฬาลงกรณฯ 

2555 
2549 
2546 

16 16 16 16 16 

1400500010xxx 
 

อาจารย ์ นายนันทนัฏฐ์ เวียงอินทร ์
 

ศษ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ปรัชญา 

ม.รามค าแหง 
ม.รามค าแหง 
ม.รามค าแหง 

2555 
2559 
2550 

16 16 16 16 16 

3450101361xxx อาจารย ์ นายอนุชา พิมศักดิ ์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2551 
2546 

16 16 16 16 16 

3320400109xxx อาจารย ์ นางสาวณิชาภาท์กันขุนทศ กศ.ม. 
ค.บ. 

การสอนภาษาไทย 
ประถมศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

2552 
2541 

16 16 16 16 16 

3460700558xxx อาจารย ์ นางสาวชนิดา  พันธุ์โสภณ กศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

16 16 16 16 16 

3460700596xxx ผศ. นางสาวสายหยุด  ภูปุย 
 

ค.ด. 
กศ.ม. 
นศ.บ. 

หลักสูตรและการเรียน 
หลักสูตรและการสอน 
นิเทศศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2548 
2541 

16 16 16 16 16 

3401200538xxx อาจารย ์ นายวัชรวร  วงศ์กัณหา  ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วัฒนธรรมศาสตร์ 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2544 

16 16 16 16 16 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
ข้อก าหนดของคุรุสภา ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามดังนี้ 

1)  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย การสังเกตการสอน การมีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใช้ในชั้นเรียน 

2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติภาระงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

 

4.1  มาตรฐานของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

      1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
      2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา หรือจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์ 

3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ 

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 

ของความเป็นมนุษย์ 

4.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางด้านการศึกษา หรือการ 

จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกได้ 
2) มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร์อืน่ ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง 

4) สามารถวิเคราะห์และแกไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้ 
เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
เป็นต้น 

5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง 
พัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

      1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 



72 
 

  

     2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมี
วิสัยทัศน์ การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของ
การแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่
ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 
 4) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้องค์ความรทูี ่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยต่อยอดองค์ความรูจากเดิมไดอย่างสร้างสรรค์ 
  5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรูและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
     1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
     2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
     3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    4.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   1) มีความไวในการวิเคราะห์เข้าใจและสรุปความคดิรวบยอดข้อมูลสารสนเทศทาง 
การศึกษา หรือทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

  2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบ หรืองานวิชาชีพอ่ืนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ดี 

     3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
การน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
    4.1.6  ด้านการจัดการเรียนรู้  
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ  
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
  2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ส าหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
 

4.2 ช่วงเวลา 
1) การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสาขาวิชาเฉพาะตามที่คุรุสภาก าหนด ในปีการศึกษาที่ 4 ไม่น้อยกว่า 

120 ชั่วโมง 
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2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตามที่คุรุสภาก าหนด ในปีการศึกษาที่ 5 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 

4.3 จ านวนหน่วยกิต 
1) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  จ านวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
2) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  จ านวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จ านวน 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง 
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จ านวน 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง 

 

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
1) การสังเกตการสอน การทดลองสอนในสถานศึกษาที่มีสาขาวิชาเฉพาะ จัดให้ในชั้นปีที่ 4 ภาค

เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 60 ชัว่โมง 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มรูปแบบในสาขาวิชาเฉพาะ ตลอด 1 ปีการศึกษา จ านวน

ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง  
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วย
คอมพิวเตอร์ สื่อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยมีจ านวนผู้ร่วมท าโครงงาน 1 คน และมีการรายงานที่ต้องน าส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ และการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาที่นักศึกษาสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

      1) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา หรือจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์ 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 

ของความเป็นมนุษย์ 

5.2.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 

2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร์อื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง 

3) สามารถวิเคราะห์และแกไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้ 
เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาเป็นต้น 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง 
พัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
      1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
      2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
      3) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้องค์ความรูที่ 
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยต่อยอดองค์ความรูจากเดิมไดอย่างสร้างสรรค์ 
   4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรูและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

5.2.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
      1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
      2) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    5.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ 
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบ หรืองานวิชาชีพอ่ืนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 

      2) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
    5.2.6  ด้านการจัดการเรียนรู้  
    1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่ เป็นทางการ  (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
    2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ส าหรับผู้เรียน
ที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที ่4  
 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
 

  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 

  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน จากแบบประเมินความก้าวหน้าโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา  น าเสนองานและ
กระบวนการท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลัก
ของโครงงานและการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์เป็นกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีทักษะในการวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาและ
ลงมือปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

1. ส่งเสริมการท าโครงงานรายวิชา หรือแก้โจทย์ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางทักษะวิชาชีพ 
3. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 

2. มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน 

1. ส่งเสริมการท าโครงงานร่วมกับสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตนในวิชาชีพ
และในสังคมสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

1. ส่งเสริมการท าโครงงานร่วมกับสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4. มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ห ลั ก ก า ร  แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ด้ า น พั ฒ น า
สื่อคอมพิวเตอร์ และการจัดการเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมการท าโครงงานรายวิชา หรือแก้โจทย์ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางทักษะวิชาชีพ 

5. มีศักยภาพในการแก้ ไขปัญหาได้อย่ าง
สร้ างส รรค์ โดยน าหลั กก ารที่ เรี ยนมาไป
ประยุกต์ สถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ ์

1. ส่งเสริมการท าโครงงานรายวิชา หรือแก้โจทย์ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 
2. ส่งเสริมการท าโครงงานร่วมกับสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมกิจกรรมทางทักษะวิชาชีพ 

6. มี ค ว า ม เป็ น ผู้ น า  แ ล ะ มี โ ล ก ทั ศ น์ ที่
กว้างไกล สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี

1. ส่งเสริมการท าโครงงานรายวิชา หรือแก้โจทย์ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 
2. ส่งเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 

7. มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้
มากกว่าหนึ่งภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

1. ส่งเสริมการท าโครงงานโดยใช้ภาษาสากลเพ่ือการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

8. สามารถน าแนวคิดการเรียนรู้ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและประยุกต์กับการด ารง
ชีพเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

1. ส่งเสริมการท าโครงงานรายวิชา หรือแก้โจทย์ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 
2. ส่งเสริมการท าโครงงานร่วมกับสถานศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 

 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
 

  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  1) มีวินัย ตรงเวลา  

  2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
  3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสังคม  
  4) ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเป็นไทย 

   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  - กฎกติกาหรือข้อตกลงที่ได้ก าหนด  
  - มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

    2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
   - ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 - ประเมินพฤติกรรมการท าตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน  
และสังคม 

 

2.1.2 ความรู้ 
 

  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการที่ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้น  ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

 1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ 
2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้เป็น

พ้ืนฐานการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
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3) มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
   - มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   - การทดสอบย่อย 
   - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   - ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 
 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ 

การศึกษาแล้วดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมดังนี้ 
 1) สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา ตลอดจน

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 
   2) สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
   3) สามารถแก้ปัญหาได้โดยน าหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

  - มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงาน หรือรายงาน 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  - ประเมินการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นของผู้เรียนจากใบงาน 
    - การทดสอบย่อย 
   - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   - ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
      นักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้เป็นที่รักใคร่ ได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน สถานการณ์และวัฒนธรรม 
องค์กรที่มีความแตกต่าง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต่อสังคม 

 3) มีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  - มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของโครงงานหรือรายงาน 

   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     - ประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
     - ประเมินพฤติกรรมการแสดงความรัก เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น  
     - ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบงาน 
     - ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้น า 

  - ประเมินการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นของผู้เรียนจากใบงาน 
     - การทดสอบย่อย 
     - ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 

  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) มีทักษะในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้ และ
การสื่อสาร 
      3) สามารถน าเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  - สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  - การน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  - มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

   2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผลการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านภาษาและด้านการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข และการใช้เทคโนโลยี 

- ประเมินความสามารถเขียนอ่าน พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
- ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา/สืบค้นความรู้  

การบันทึก/วิเคราะห์/ประมวลความรู้ การน าเสนอและการสื่อสาร 
 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน: หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.2.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังต้องตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ศึกษาจะต้องประพฤติตนอยู่ใน
กรอบของจรรยาบรรณ มีความหนักแน่นมั่นคงมีความส านึกทางสังคมและรับผิดชอบในวิชาชีพครู จึงจ าเป็น
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละ
วิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไป
พร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยตามที่ระบุ
ไว้ 
      1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
      2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา หรือจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์ 

3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ 

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 

ของความเป็นมนุษย์ 
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     นอกจากนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีวิชาเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่ างท ากิจกรรมที่
ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 
นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 
   2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อ่ืน ตระหนักถึงบทบาทที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
      1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม            
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
         2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
         3) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
         4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
         2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
         3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา 

   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

     5) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
         2.2.2 การพัฒนาความรู้ 

     2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิชาชีพครู และวิชาเอก ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ 

ต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางด้านการศึกษา หรือการจัดการ 

เรียนรู้ในวิชาเอกได้ 
           2) มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 
        3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 4) สามารถวิเคราะห์และแกไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
เป็นต้น 

5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งพัฒนา
ความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inguiry 
method) 
        2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
         3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
         4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความจริง 
       5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
  6) การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการและสถานศึกษาจริง 
  7) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี 
ประสบการณตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

  2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

           1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
     2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
     3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
     4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ 
     5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   2.2.3 การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาเเล้ว 
ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ในขณะที่
สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาวิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง
แนวคิดด้วยตนเองไม่สอนในลักษณะท่องจ านักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทาง
ปัญญาดังนี้ 
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   1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉั ยผู้เรียน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

     2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

    3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมี
วิสัยทัศน์ การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของ
การแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่
ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 

 4) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้องค์ความรูที่เก่ียวข้อง 
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยต่อยอดองค์ความรูจากเดิมไดอย่างสร้างสรรค์ 
  5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรูและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
(Problem-based learning) 
                  2) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning) 
                  3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development 
และ Vision-based learning) 
                  4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
  5) ก าหนดกรณีศึกษาเพ่ือให้มีการสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ใช้ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์รวมถึงการอภิปรายในกลุ่ม เพื่อน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ 

 2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม   
                  2) วัดและประเมินการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
                  3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

    4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

  2.2.4 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
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     2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
     3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
และความรับผิดชอบ 
     1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
     2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
     3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 
     4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร  

 2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
     1) วัดและประเมินจากการเรียนแบบมีส่วนร่วมมือ 
                  2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
                  3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
                  4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

2.2.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

   1) มีความไวในการวิเคราะห์เข้าใจและสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลสารสนเทศทาง 
การศึกษา หรือทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
    2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบ หรืองานวิชาชีพอ่ืนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ด ี
                       3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
  การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอนโดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
  2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) การติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์ หรือข่าวจากสื่อรูปแบบอื่น ๆ 
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     2) แนะน าการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

       2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์ 
       2) วัดและประเมินผลจากการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นและ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       3) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  

  2.2.6 การพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่ เป็นทางการ  (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
   2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ส าหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
  2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะเชิงปฏิบัติการ 

   1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through  

action) 
   3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร    
   4) ใช้การสอนให้หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น  
  2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
     1) วัดและประเมินผลจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
        2) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
        3) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

 3.1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1 ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    3.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

อย่างราบรื่น  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
                       1) มีวินัย ตรงเวลา  

             2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
             3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสังคม  
             4) ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเป็นไทย 
    3.1.1.2 ความรู้ 

   นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการที่ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้น  ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

           1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ 
                      2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้เป็น
พ้ืนฐานการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
                      3) มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    3.1.1.3 ทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้วดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมดังนี้ 
                      1) สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 
                      2) สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
                      3) สามารถแก้ปัญหาได้โดยน าหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

    3.1.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้เป็นที่รักใคร่ ได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                      1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความแตกต่าง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                      2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต่อสังคม 
                      3) มีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี 
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                      4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
       3.1.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                        1) มีทักษะในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                        2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้ และ
การสื่อสาร 
                      3) สามารถน าเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

  

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                  

GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  

GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย                  

GE-010-005 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้                  

GE-010-006 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทัว่ไป                  

GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจ าวัน                  

GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                  

GE-010-009 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  

GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                  

GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน                  

GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

  

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต                  

GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                  

GE-020-003 การรูส้ารสนเทศ                  

GE-020-004 ภาวะผู้น าและการจดัการ                  

GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                  

GE-020-006 คุณค่าของมนุษย์ในการด ารงชีวิต                  

GE-020-007 ภูมิปัญญาเพื่อการพฒันาท้องถิ่น                  

GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  



 
 

  

90 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  
GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก                  

GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                  

GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา                  

GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศกึษา                  

GE-030-005 กาฬสินธุ์ศึกษา                  

GE-030-006 เพศวิถีศึกษา                  

GE-030-007 จริยธรรมแห่งพลเมอืง                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                  
GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                  

GE-040-002 การคดิและการตดัสนิใจ                  

GE-040-003 คณติศาสตรเ์พื่อชีวิต                  

GE-040-004 ทักษะและการรูส้ารสนเทศในยุคดจิิตัล                  

GE-040-005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบตัิงาน                  

GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม                  

GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข                  

กลุ่มวชิากีฬาและนนัทนาการ                  

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ                  



92 
 

  

  3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  3.2.1 ความหมายของผลการเรยีนรู้ในตารางหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    3.2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
      2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา หรือจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์ 

3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ 

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 

ของความเป็นมนุษย์ 
                  3.2.1.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางด้านการศึกษา หรือการ 

จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกได้ 
            2) มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 
        3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

               4) สามารถวิเคราะห์และแกไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้ 
เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
เป็นต้น 

5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง 
พัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
                  3.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

    1)  สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

      2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

     3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และ
มีวิสัยทัศน์ การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของ
การแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่
ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 

  4) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้องค์ความรูที่เก่ียวข้อง 
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยต่อยอดองค์ความรูจากเดิมไดอย่างสร้างสรรค์ 
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   5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอด 
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรูและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
          3.2.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
                       1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
      2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
      3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
      3.2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) มีความไวในการวิเคราะห์เข้าใจและสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลสารสนเทศทาง 
การศึกษา หรือทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

   2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบ หรืองานวิชาชีพอ่ืนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ด ี

      3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

      3.2.1.6 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
     1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
     2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ส าหรับผู้เรียน
ที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
   3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาชีพครูศึกษาบังคับ                         

ED-002-101  ความเป็นคร ู                         

ED-002-102  ปรัชญาทาง
การศึกษา 

                        

ED-002-103  ภาษาและวัฒนธรรม
ส าหรับคร ู

                        

ED-002-104  ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศส าหรับ
ครู     

     

 
 
 

 
 
                  

ED-002-205  จิตวิทยาและการ
แนะแนวส าหรับคร ู

                       
 
 

ED-002-206  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสตูร 

                        

ED-002-207  การจัดการเรยีนรู้
และการจัดการชั้น
เรียน 

                        

ED-002-208  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-002-309  การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้

                        

ED-002-310  การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

                        

ED-002-311  ทักษะและเทคนิค
การสอน 

                        

ED-002-412  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

                        

กลุ่มวชิาชีพครูเลือก                         

ED-003-313  สัมมนาปญัหา
การศึกษา 

                        

ED-003-314  การจัดกิจกรรมร่วม
หลักสตูร 

                        

ED-003-315 การใช้และการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีการศึกษา 

                        

ED-003-316  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-003-317  การผลิตและ
น าเสนอมลัติมเีดีย
เพื่อการศึกษา 

                        

ED-003-318  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

                        

ED-003-319  การสร้าง
แบบทดสอบ 

                        

ED-003-320  การวัดจิตพสิัย                         

ED-003-321  การประเมินผลการ
เรียนดา้นการปฏิบัต ิ

                        

ED-003-322  การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

                        

ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้

                        

ED-003-324  การสร้างเครื่องมือ
วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

                        

ED-003-325  โปรแกรมประยุกต์
ด้านสถิติและวิจยั 

                        

ED-003-326  โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิจัย 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและ
วัยรุ่น 

                        

ED-003-328  บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 

                        

ED-003-329  ทฤษฎีและเทคนิค
การให้ค าปรึกษาใน
สถานศึกษา 

                        

ED-003-330  ทักษะการปรึกษา
เบื้องต้นและการ
ปรึกษารายบคุคล 

                        

ED-003-331  เทคนิคกลุ่มในการ
ปรึกษา 

                        

ED-003-332  การศึกษาแบบเรียน
รวม 

                        

ED-003-333 พลศึกษาและสุข
ศึกษาส าหรับคร ู

                        

ED-003-334  ผู้ก ากับลูกเสือ – 
เนตรนารี – ยุว
กาชาด 

                        

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                       

ED-005-435  การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1    
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-005-436  การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2 

                        

ED-005-537 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

                        

ED-005-538  การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 

                        

กลุ่มวชิาเอก                         

1) วิชาด้านความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

                        

ED-032-101 โปรแกรมประยุกต์
เพื่อการศึกษา 

                        

ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและ
โครงสร้างข้อมูล 

                        

ED-032-103 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

                        

ED-032-201 การศึกษาวงจรและ
ซ่อมบ ารุง
ไมโครคอมพิวเตอร ์

                        

ED-032-202 กฎหมายและ
จริยธรรมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-032-203 ระบบปฏิบตัิการ                        
 

 
ED-032-204 เครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
                        

ED-032-205 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูคอมพิวเตอร ์

                        

2) วิชาด้านการออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร์การศึกษา และการ
เขียนโปรแกรม 

                        

ED-032-104 คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร ์

                        

ED-032-106 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ 

                        

ED-032-301 การสัมมนา
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

                        

ED-032-302 ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลทาง
การศึกษา 

                        

ED-032-305 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-032-309 การออกแบบ
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ทาง
การศึกษา 

                        

ED-032-401 โครงการพิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

                        

ED-032-402 การจัดระบบ
สารสนเทศทางการ
ศึกษา 

                        

3) วิชาด้านการออกแบบและพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 

                        

ED-032-207 เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส าหรับ
การศึกษา 

                        

ED-032-208 หลักการพื้นฐาน
ส าหรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

                        

ED-032-303 การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร ์

                        

ED-032-304 การออกแบบ
บทเรียนมลัติมเีดีย
เพื่อการศึกษา 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-032-306 โปรแกรมการสอน
ผ่านเว็บ 

                        

ED-032-308 คอมพิวเตอร์กราฟิก                         

ED-032-310 การสร้างภาพแอนิ
เมช่ันด้วย
คอมพิวเตอร ์

                        

ED-032-403 การออกแบบระบบ
การสอนและการ
จัดการเรียนการ
สอนอิเล็คทรอนิคส ์

                        

กลุ่มวชิาการสอนวิชาเอก                         

ED-032-307 พฤติกรรมการสอน
วิชาคอมพิวเตอร ์

                        

ED-032-404 การจัดการเรยีนรู้
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                        

กลุ่มวชิาเอกหรือการสอนวิชาเอก
เพ่ิมเติม 

                        

ED-033-301 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-033-302 โปรแกรมประยุกต์
ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

                        

ED-033-303 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

                        

ED-033-304 เกมส์และ
สถานการณ์จ าลอง 

                        

ED-033-305 การวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู้
ด้วยคอมพิวเตอร ์

                        

ED-033-306 การท าเหมืองข้อมูล                         

ED-033-307 การออกแบบระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 

                        

ED-033-401 การจัดการระบบ
เครือข่าย 

                        

ED-033-402 การจัดการความรู ้                         

ED-033-403 เทคนิคการถ่ายภาพ
และวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-033-404 หัวข้อคัดสรรทาง
คอมพิวเตอร ์

                        

ED-033-405 การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที ่
 

                        

ED-033-406 วิธีสอนคอมพิวเตอร์
ส าหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการ
มองเห็น การฟัง 
และ การพูด 

                        

ED-033-407 การสร้างนวัตกรรม
ทางคอมพิวเตอร์
ศึกษา 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ประเมินภายนอกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

2) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา โดยเน้น 
การประเมินสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยการประเมินอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ 

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ ไปประกอบอาชีพ  ในด้านความพร้อมและความรู้ที่ ได้ศึกษาจาก
หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ให้ดียิ่งขึ้น 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตรในภาพรวม ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
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7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (ก) โครงงานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่ได้
น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ข) จ านวนสื่อ/นวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศ หรือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ 
การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู  

1.2 การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัยการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็น

คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

2) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารหลักสูตร จะก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร โดยมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปีการศึกษาและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงให้ด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือองค์กรวิชาชีพ ซึ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  
 1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตรง
ตามรายวิชาที่สอน 
 1.3 มีส่วนร่วมในการด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  เช่น ตารางเรียน ตารางสอบ ตาราง
การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกงาน และสหกิจศึกษาตามที่ก าหนดในหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารของ
คณะและอาจารย์ผู้สอน  
 1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
 1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัด/เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 
 1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ
นักศึกษาปัจจุบัน 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การท างานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
 2.1 สาขาวิชาต้องประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.2 สาขาวิชาต้องประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 
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3. นักศึกษา 

 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล  การให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้ 

 3.1 การรับนักศึกษา 

    คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความถนัดทาง
วิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีคุณวุฒิอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 3.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

     ให้สาขาวิชาอบรมความรู้ พ้ืนฐานให้กับนักศึกษา หรือเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา
ดังนี้ 
     3.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21 
             3.2.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมการดูแลให้คว้าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา      

 3.3 การควบคุมและการดูแล 

      3.3.1 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมการท าโครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
      3.3.2 จัดอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก เพ่ือนิเทศติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา  
            3.3.3 ให้สาขาวิชาประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 3.4 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือก ากับดูแลนักศึกษาทั้งวิชาการและการเข้าร่วมท า
กิจกรรม ซึ่งระบบการดูแลนักศึกษาจัดท าในรูปแบบแฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบออนไลน์ ESS โดย
นักศึกษาทุกคนที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ สัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 1 ห้องเรียน (ขนาดไม่เกิน 30 คน) และต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
ฯลฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

 3.5 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

     กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ โดยต้ อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

4. อาจารย์ 

 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ 
คุณสมบัติ  ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ดังนี้ 
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4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ อาจท าได้โดย 
1) การเปิดสอบคัดเลือก โดยให้การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก/โท ในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

2) การสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

3) การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และยังไม่มีต้นสังกัด 

หมายเหตุ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาตามมาตรฐานการจัดจ าแนกการศึกษา ISCED Fields of 
Education and  Training 2013 (ISCED-F 2013) 

4.1.2 ให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4.1.3 ให้มีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่  
4.1.4 อาจารย์ใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกันในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยการน าผลการประเมินจากตัวบ่งชี้จากการด าเนินงานหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือประมวลผลคุณภาพ ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

4.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

4.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

4.2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการงานรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ) 

4.2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ) 

4.2.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

4.2.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา (เฉพาะ
รายวิชาชีพเฉพาะ) 

4.2.7 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   
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4.2.8 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน  จึงมีนโยบายใน
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ด าเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าและมีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรที่เปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุง
ทุก 5 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ      
1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และ 3) การประเมิน
ผู้เรียน  

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการจัดท าระบบการออกแบบหลักสูตรและ
สาระวิชาในหลักสูตร 
  5.1.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับ
และวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

5.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 

  5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
5.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึง 

ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอน 
ในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 

5.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า 
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

5.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  5.2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือผลการ
ด าเนินงานโดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

  5.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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5.3.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท าแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ 
พัฒนาผลการเรียนรู้ของทั้ง 6 ด้าน และน ามาก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการก าหนดน้ าหนัก
คะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฎี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 
  5.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
  5.3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการก ากับให้มีการตรวจสอบการประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน
ที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
  5.3.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 

5.3.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการก าหนดมาตรการและเกณฑ์ เพ่ือเป็น
แนวทางให้การจัดท าของผู้สอน และแนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

1) มคอ.5, มคอ. 6 ส่งภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2) มคอ.7 ส่งภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

  5.3.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน โดยให้ ใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง ให้ผลการประเมิน
สะท้อนระดับความสามารถและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่ความเหมาะสมของรายวิชา 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 การบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มีปัจจัยที่ส าคัญด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องท าวิจัย/โครงงานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ  รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ดังนี้ 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องจัดจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องจัดกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุ ต ารา สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายใน
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การพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน  

 6.2.1 ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
 6.2.2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 6.2.3 ห้องเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
 6.2.4 ห้องสมุด ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา ฐานข้อมูลวิชาการทาง
อินเทอร์เน็ต ส าหรับให้บริการนักศึกษาสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็น
สมาชิกของผู้ให้บริการฐานข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  E-Database ประกอบด้วย ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation, ACM 
Digital Library, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), The Institution of 
Engineering and Technology (IET), Web of Science และ H.W. Wilson 12 subjects 
  E-Book ประกอบด้วย มติชนออนไลน์ และ E-book 
  E–Thesis ประกอบด้วย Thai LIS, ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation 
  E–Journals ประกอบด้วย MUSE GLOBAL, Science Direct, American Chemical Society 
Journal (ACS), Emerald Management, Academic Search Premier และ Springer Link 
 โดยสื่อต่างๆ มีความทันสมัย และมีจ านวนเพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 
 6.2.5 โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 6.2.6 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
 6.2.7 ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 ท าการส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องการเพ่ิมเติม 
6.3.2 เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6.3.3 เสนอของบประมาณสนับสนุน 
6.3.4 ด าเนินการจัดซื้อ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรจากข้อมูลสถิติของผู้ใช้  จากข้อ 6.2 เพ่ือ
น าผลการประเมินไปด าเนินการในข้อ 6.3 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่ 
6 

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

      

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

      

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา 

      

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

      

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

      

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

      

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

      

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

      

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

        

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

ตัวบ่งช้ี (ข้อ) รวมในแต่ละป ี 9 10 10 10 11 2 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 11-12 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)  8 8 8 8 10 2 

 
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การด าเนินงาน และ 

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตร/สาขาวิชาฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ         
การเรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ         
กลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา            
ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 การประเมินการสอนโดยหัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีม
ผู้สอนตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงาน สายผู้สอน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อาจารย์
บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาทบทวน และปรับปรุง
การจัดการแผนการเรียน  

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ         
การเรียนการสอน และเป็นไปตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามที่ก าหนดในหลักสูตรนี้คือ 
หมวดที่ 7 ข้อที่ 7) โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอย่างน้อย 1 คน 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูล        
การรายงานผลการด าเนินการรายวิชา 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น สรุปผลการด าเนินการประจ าปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประธานหลักสูตรเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร เสนอการปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



  
 

  

 
ภาคผนวก 

เอกสารแนบเพิ่มเติมประกอบไปด้วย 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน                                       

และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
                  พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ค ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง               
ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
                 และสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ร่างหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
ภาคผนวก ช มติสภาวิชาการ 
ภาคผนวก ซ มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ภาคผนวก ฌ นโยบายและแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 
(ภาษาอังกฤษ) : Unyaparn Sinlapaninman 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
   1.1 ระดับนานาชาติ 
    - 
   1.2 ระดับชาติ 
  อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. 2557. “การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุ์”. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ . 1(2) : 108 พฤษภาคม- 
สิงหาคม. 

อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. 2558. “การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาหลักการ
พ้ื น ฐ าน ส าห รั บ ก าร พั ฒ น าซ อฟ ต์ แ ว ร์  ส าข าวิ ช าค อม พิ ว เต อ ร์ ศึ ก ษ า  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ  
กาฬสินธุ์”. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ฉบับพิเศษ งานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ 
นานาชาติ ลุ่มแม่น้ าโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. ฉบับพิเศษ : 60-70
มิถุนายน. 

อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ . 2558. “ผลการศึกษารูปแบบการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสาร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ฉบับพิเศษ 1/58 (2) : 62-73 มิถุนายน. 

อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์   ธรัช  อารีราษฎร์  สายชล จินโจ  และ เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร. 
2559 . “ผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์”. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์). มหาวิทยาลัยนครพนม. 6 (2) พฤษภาคม – สิงหาคม. 

 1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
  - 
 1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

  วลัยลักษณ์ ภักดีก าจร และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2558). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง 
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น. 125-131). มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ ธรัช  อารีราษฎร์  สายชล จินโจ  และ เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร. 
(2558). ผลการศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
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ราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น. 41-48). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
  อนุรักษ์  พันธุ์ทองดี และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2559). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ
น าเสนองานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยท์ 2010 ด้วยกระบวนการปฏิบัติ.  ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2. (น. 60). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.  
   ศิณีพร พรมลา และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2559). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง เทคนิค
การใช้ค าค้น เพ่ือสืบค้นสารสนเทศ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
ครั้งที่ 2. (น. 59). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  
  สายทิพย์ วิชาทา และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2559). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ
สืบค้นข้อมูลด้วย Google Scholar. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
ครั้งที่ 2. (น. 58). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  
  อรทัย จันทร์คูเมือง และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2560). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ
ตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio11. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 27). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

เปรมกมล นาชัยเงิน และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2560). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 89). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

นิรมล ทูลไธสง และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2560). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 34). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

พีระพล พลนาคู และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 88). 
มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

เกียรติศักดิ์ ลาประวัติ และอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2560). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
การใช้งานโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 91). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์. (2559). การเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัติ  ในรายวิชาเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส าหรับการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา. ใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์” ครั้งที่ 
1. (น. 993-1001). กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
(ภาษาอังกฤษ) : Lawan Dulyachart  

 
ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
   1.1 ระดับนานาชาติ 
    - 
   1.2 ระดับชาติ 
    - 

 1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
  - 
 1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

จันทร์เพ็ญ ไชยนาแพง, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2558). การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น. 84). มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

อัจฉราพร บาบุญ, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2558).  การพัฒนาบทเรียน E- 
Learning เรื่อง วิธีการถ่ายโอนข้อมูล ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น. 183). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

วิไลพร โชติประเสริฐ รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ และลาวัณย์ ดุลยชาติ. การพัฒนาบทเรียน E-learning  
เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่  1. (น. 191). มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ปราณี อุทรักษ์, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2558). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองานส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น. 175). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 

นภาลัย บัวระภา, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2558). การพัฒนาบทเรียน E- 
learning ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น. 160). มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

ลดามาศ ฮามพิทักษ์, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2558). การพัฒนาบทเรียน 
อีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น. 167). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 
 
 



ค-5 
 

  

สุดารัตน์ สุขเจริญ, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์, และลาวัณย์ ดุลยชาติ.  (2558). การพัฒนาบทเรียน 
มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 เบื้องต้น ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น. 220). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม. 

ลาวัณย์ ดุลยชาติ, สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย และรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์. (2559). แอพพลิเคชันเพื่อการ 
เรียนรู้ เครื่องดนตรีโปงลางบนอุปกรณ์ แท็บ เล็ต .  ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ประจ าปี 2559. (น. 21-28) นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

กนกวรรณ เรืองแสน, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม  
ClassStart เรื่อง การออกแบบTemplate Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2. (น. 78-86). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. 

โสภิกา ศรีชาทุม, และลาวัณย์ ดุลยชาติ.  (2559). บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพปก 
หนงัสือ ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 395-403). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ชินวัตร  นนเลาพล, และลาวณัย์ ดุลยชาติ. (2560).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงาน 
ภาพ 3 มิติเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 92). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

นุกร  ศิลชาติ, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2560).  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง  
การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 25). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

จิรารัตน์ แผ้วไพรินทร์, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2560). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียน 
โปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 28). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

จุฑาทิพย์ บุ่งนาม, และลาวัณย์ ดุลยชาติ.  (2560). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีการ 
รับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 23). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

สุทธิดา โพธิ์ศรี, และลาวัณย์ ดุลยชาติ. (2560). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  เรื่อง การออกแบบ 
โปสเตอร์ด้วยโปรแกรม  Photoshop CS6  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3. (น. 39). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : สวียา  สุรมณี 
(ภาษาอังกฤษ) : Saweya Suramanee  

 
ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
   1.1 ระดับนานาชาติ 
    - 
   1.2 ระดับชาติ 
    - 

 1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
  - 
 1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

 สวียา สุรมณี และ มงคล แสงอรุณ. (2559). การพัฒนาเว็บฝึกอบรมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ . ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ (น. 666-677). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

สวียา สุรมณี. (2559). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 (น. 1047-
1055). กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ภาณุมาศ กองพันธ์ และ สวียา สุรมณี. (2560) การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องหลักการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ครั้งที่ 3 (น. 24). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พงศธัช จันทร์ขอนแก่น และ สวียา สุรมณี. (2560) การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เรื่องกฎหมายลิขสิทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ต ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3  (น. 31). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

อลกรณ์ ภูงามดาว และ สวียา สุรมณี. (2560). การพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรู้ เรื่องหลักการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 (น. 33). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

นภารัตน์ บุตรแดงน้อย และ สวียา สุรมณี. (2560). การพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการ
สื่อสารข้อมูล ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ครั้งที่ 3 (น. 90). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

จุฑาพร ภูจอมจิต และ สวียา สุรมณี. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์
และการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 (น. 29). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : นคินทร พัฒนชัย 
(ภาษาอังกฤษ) : Nakintorn Pattanachai  

 
ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
   1.1 ระดับนานาชาติ 
    - 
   1.2 ระดับชาติ 
    - 

 1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
  - 
 1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

นวลใจ โคตรแสง และนคินทร พัฒนชัย. (2560). การพัฒนาโลชั่นบ ารุงผิวจากน้ ามันร าข้าวเขาวง. ใน 
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5. (น.2) อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

รัศมี ชาวสวน และนคินทร พัฒนชัย. (2559). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2. (น.56). มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 ศุภาภรณ์ อนันตัง และนคินทร พัฒนชัย. (2559). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การตัดเกรดด้วย
โปรแกรม  Microsoft Excel 2010  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2. (น.50). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 วรรณ์ทนา สิงห์ชัย และนคินทร พัฒนชัย. (2559). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2. (น.49). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 ทรงกรด พิมพ์พิศาล, คมสัน นามตะคุ, นวลใจ โคตรแสง, นคินทร พัฒนชัย, ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว และ
สกาวเดือน พิมพ์พิศาล. (2559). กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดโจทย์วิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์. ใน การ
ประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 4. (น.226). อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. 
 สุนิษา สุภาวงศ์ และนคินทร พัฒนชัย. (2558). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เรื่อง การสื่อสารข้อมูล ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น.139-145). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 รัตนพร ไกยนุช และนคินทร พัฒนชัย. (2558). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น.8-14). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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 ธนวัฒน์ พันธ์ชัย และนคินทร พัฒนชัย. (2558). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่  1. (น.118-124). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 
 จุรีนาต   เสโคตร และนคินทร พัฒนชัย. (2558).   การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1. (น.36-43). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ทรงกรด พิมพ์พิศาล, คมสัน นามตะคุ, นวลใจ โคตรแสง, กชพรรณ วงค์เจริญ, นคินทร พัฒนชัย, 
เกษมศักดิ์ ทองตัน, ปิยะ สร้อยอุดม และสกาวเดือน พิมพ์พิศาล. (2558). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ . ใน การประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษาครั้ งที่  3. (น .263). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : ธีรชาติ น้อยสมบัติ 
(ภาษาอังกฤษ) : Teerachati Noisombut 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
   1.1 ระดับนานาชาติ 
    - 
   1.2 ระดับชาติ 
    - 

 1.3 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
  - 
 1.4 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 

 ธีรชาติ น้อยสมบัติ.(2560). การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ส าหรับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. ใน การประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการครั้งที่ 4”, ทิศทางการจัดการศึกษาและวิจัยของไทย ยุค 4.0. 
 (น.99-108). ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

ธีรชาติ น้อยสมบัติ.(2560). การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านวัฒนธรรม “ชน
ชาติผู้ไท” จังหวัดกาฬสินธุ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจ าปี พ.ศ. 2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน”.  (น. 84-96). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม.  
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรและรายวิชา 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลในการปรับปรุง 

เรียนไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่ม 3 หน่วยกิต 
1.หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1.หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่ม 2 หน่วยกิต 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต เพื่อให้เป็นไปตามหมวดวิชา

การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์
 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์9 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต. 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่ม 1 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต    2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุ

สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 

     2.1.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู40 หน่วยกิต      2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู 37 หน่วยกิต 
          1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 31 หน่วยกิต           1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 34 หน่วยกิต 
          2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 9 หน่วยกิต           2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 
     2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต      2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอ 14 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต    2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่ม 2 หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาเอก 69 หน่วยกิต      2.2.1 วิชาเอก 71 หน่วยกิต  
     2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต      2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
     2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 6 หน่วยกิต      2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 6 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตไม่เปลี่ยนแปลง 
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2. รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 

1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น 

3(3-0-6) GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
   

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 

1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะ
การเรยีน 

3(3-0-6) - -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหน่วยกิต และเป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

- - - GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 

3(3-0-6) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-010-004 สนุทรียภาพในภาษาไทย  2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-010-005 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการน าไปใช้  

2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-010-006 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดประสงค์ทั่วไป 

2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-010-009 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ   

2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อ 
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

แห่งชาติ 
- - - GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อ 

การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
2(2-0-4) เพิม่วิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป

ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อ 
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-020-001 จริยธรรมเพื่อ 
การด ารงชีวิต 

3(3-0-6) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) - - - ยกเลิกรายวิชาเพื่อเป็นไปตามหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(2-0-4) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และใหเ้ป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 
 

- - - GE-020-003 การรูส้ารสนเทศ 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา



 

  

ง-6 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

แห่งชาติ 
- - - GE-020-004 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป

ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย์กับการพฒันาตน
  

2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-020-006 คุณค่าของมนุษย์ในการด ารงชีวิต 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - - GE-020-007 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

- - - GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ เป็นไป
ตามหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ และใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา



 

  

ง-7 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

แห่งชาติ 
- - - GE-030-001  พลวัตทางสังคมโลก 3(3-0-6) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2500102 วิถีไทย 3(3-0-6) - - - ยกเลิกรายวิชาเพื่อเป็นไปตามหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

2500103 วิถีโลก 3(3-0-6) - - - ยกเลิกรายวิชาเพื่อเป็นไปตามหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) - - - เปลี่ยนไปเป็นวิชาบังคับกลุม่วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- - - GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา  2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-030-005 กาฬสินธุ์ศึกษา  2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



 

  

ง-8 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
- - - GE-030-006 เพศวิถีศึกษา  2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-030-007 จริยธรรมแห่งพลเมือง 2(2-0-4) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

- - - GE-040-001  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตรม์าเป็นวิชา
บังคับกลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) - - - ยกเลิกรายวิชาเพื่อเป็นไปตามหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

4000106 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสั
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) - - - ยกเลิกรายวิชาเพื่อเปน็ไปตามหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

- - - GE-040-003 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 2(1-2-3) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-040-004 ทักษะและการรู้สารสนเทศในยุคดิ 2(1-2-3) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา



 

  

ง-9 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

จิตัล ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

2(1-2-3) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทัว่ไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม 2(1-2-3) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีรา้งสขุ 2(1-2-3) เพิ่มวิชาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - - GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) เพิ่มวชิาให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ และให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1011106 การศึกษาและความเป็นคร ู 3(2-2-5) ED-002-101 ความเป็นคร ู 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุแ์ละปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

1002101 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู 2(1-2-3) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์



 

  

ง-10 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

มาตรฐานของคุรสุภา 
1002201 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 2(1-2-3) ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

ส าหรับคร ู
2(1-2-3) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา

ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

1051203 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู 3(2-2-5) ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1021205 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

1022301 หลักการจดัการเรียนรู ้ 3(2-2-5) ED-002-207 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้น
เรียน 

3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 
 

1043408 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) ED-002-412 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

1032102 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 
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1042104 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา

ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

- -  ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

1011107 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(2-2-5) - -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหน่วยกิตใหส้อดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐานของคุรุสภา 

1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม                                                                       3(3-0-6) ED-003-332 การศึกษาแบบเรียนรวม                                                                       3(2-2-5) เปลี่ยนจากวิชาชีพครูบังคับเป็นวิชาชีพครู
เลือก เปลีย่นรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหัสวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

- - - ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา 3(2-2-5) เปลี่ยนจากวิชาชีพครเูลือกเป็นวิชาชีพครู
บังคับ เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

- - - ED-003-314 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) เปลี่ยนจากวิชาชีพครเูลือกเป็นวิชาชีพครู
บังคับเปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหัสวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 
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1023210 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-1-2) - - - ย้ายไปเป็นวิชาชีพครูบังคับ เปลี่ยนรหัสวิชา

ให้เป็นไปตามรหสัวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของคุรุสภา 

1033505 การผลิตและน าเสนอมลัติมเีดียเพื่อ
การศึกษา 
 

3(2-2-5) ED-003-317 การผลิตและน าเสนอมลัติมเีดียเพื่อ
การศึกษา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1033102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) - - - ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหน่วยกิตใหส้อดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐานของคุรุสภา 

1011501 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6) - - - เปลี่ยนจากวิชาชีพครเูลือกเป็นวิชีพครูบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1014902 สัมมนาปญัหาการศึกษา 3(2-2-5) ED-003-312 สัมมนาปญัหาการศึกษา 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) - - - เปลี่ยนจากวิชาชีพครเูลือกเป็นวิชีพครูบังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1023201 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสตูร 3(2-2-5) ED-003-313 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสตูร 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
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รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1072311 ศิลปะส าหรับคร ู 2(1-2-3) - - - ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหน่วยกิตใหส้อดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐานของคุรุสภา 

1093614 พลศึกษาและสุขศึกษาส าหรับคร ู 2(1-2-3) ED-003-333 พลศึกษาและ 
สุขศึกษาส าหรับคร ู

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1093615 ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนาร ี– ยุวกาชาด 2(1-2-3) ED-003-334 ผู้ก ากับลูกเสือ - 
เนตรนาร ี- ยุวกาชาด 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1093616 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3) - - - ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหน่วยกิตใหส้อดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐานของคุรุสภา 

1052102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) ED-003-328 บุคลิกภาพและ 
การปรับตัว 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1051103 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 3(2-2-5) ED-003-327 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

1031203 การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีการศึกษา 

3(2-2-5) ED-003-315 การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีการศึกษา 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

 
1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับปรงุค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอน 

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-319 การสร้างแบบทดสอบ 3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-320 การวัดจิตพสิัย 3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-321 การประเมินผลการเรยีนด้านการ
ปฏิบัต ิ

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ้

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-324 การสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-325 โปรแกรมประยุกต์ดา้นสถิติและวจิัย 3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-326 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั 3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาใน
สถานศึกษา 

3(3-0-6) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 
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- - - ED-003-330 ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการ
ปรึกษารายบคุคล 

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-331 เทคนิคกลุ่มใน 
การปรึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของ
คุรุสภา 

- - - ED-003-332 การศึกษาแบบ 
เรียนรวม                                                                       

3(2-2-5) เปลี่ยนจากวิชาชีพครูบังคับเป็นวิชาชีพครู
เลือก เปลีย่นรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหัสวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สอดคลอ้งกับ
เกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา 

1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 1                                1(60) ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1                               1(60) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

1003802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู2 1(60) ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2                              1(60) เปลี่ยนช่ือและรหสัวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และปรบัปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของคุรสุภา 

1004801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(450) ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ปรบัลดหนว่ยกิตและ
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา 

1004802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(450) ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ปรบัลดหนว่ยกิตและ
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา 

4121701 ตรรกะดิจิทัล 3(2-2-5) - - - ยกเลิกวิชา เพราะรวมกับวิชาสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์



 

  

ง-16 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
4122101 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสรา้งข้อมูล 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา เพราะรวมกับวิชาการ

วิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนวิธี และ
เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

4122702 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) ED-032-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา ปรับค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับตรรกะดิจิทลั และ
เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

1192101 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง
ไมโครคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) ED-032-201 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง
ไมโครคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

1192102 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) ED-032-202 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

4121401 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) ED-032-203 ระบบปฏิบตัิการ  
 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันสมัย 

4123302 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) ED-032-204 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันต่อยุคสมัย 

- - - ED-032-101 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
- - - ED-032-205 ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) เพิ่มรายวิชาตามมติที่ประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

1191201 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์ 3(2-1-5) ED-032-104 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์  
 

3(2-1-5) เปลี่ยนช่ือวิชา เปลี่ยนรหสัวิชาให้เป็นไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4121002 คณิตศาสตร์ดสีครตี 3(3-0-6) - -  ยกเลิกวิชา ปรับลดหน่วยกติ 
4122402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1์ 3(2-2-5) ED-032-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  

 
3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา เปลี่ยนรหสัวิชาให้เป็นไปตาม

รหัสวิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 



 

  

ง-17 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
4122403 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 3(2-2-5) ED-032-305 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 

 
3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา เปลี่ยนรหสัวิชาให้เป็นไปตาม

รหัสวิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

4123102 การวิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) - - - ยกเลิกวิชา รวมกับวิชาโครงสร้างข้อมูล 
1193203 การสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา 3(2-2-5) ED-032-301 การสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา 

 
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันต่อยุคสมัย 

4122601 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) ED-032-302 ระบบจัดการฐานข้อมลูทางการศกึษา  
 

3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.1เปลี่ยน
รหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันต่อยุคสมัย 

1194201 โครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศกึษา 3(2-2-5) ED-032-401 โครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศกึษา 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันต่อยุคสมัย 
 

4123604 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 

3(2-2-5) ED-032-402 การจัดระบบสารสนเทศทางการศกึษา 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.1เปลี่ยน
รหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

- - - ED-032-309 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
ทางการศึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 

1191301 เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับการศึกษา 
 

3(2-2-5) ED-032-207 เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับ
การศึกษา 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1194301 หลักการพื้นฐานส าหรบัการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) ED-032-208 หลักการพื้นฐานส าหรบัการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 



 

  

ง-18 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
1193301 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) ED-032-303 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
1193302 การสร้างภาพแอนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) ED-032-310 การสร้างภาพแอนิเมชั่นด้วย

คอมพิวเตอร ์
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
1193303 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6) ED-032-308 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
1193304 โปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  3(2-2-5) ED-032-306 โปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชา เปลีย่นรหสัวิชาให้

เป็นไปตามรหสัวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์

1192301 การออกแบบระบบการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส ์

3(2-2-5) ED-032-403 การออกแบบระบบการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส ์

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

- -  ED-032-304 การออกแบบบทเรียนมัลตมิีเดียเพื่อ
การศึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 

1193601 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) ED-032-307 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

1194601 การจัดการเรยีนรู้คอมพิวเตอรส์ าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) ED-032-404 การจัดการเรยีนรู้คอมพิวเตอรส์ าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาให้เป็นไปตามรหสัวิชาของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้ทันต่อยุคสมัย 

- - - ED-033-303 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

3(3-0-6) เพิ่มวิชาให้ทันต่อยุคสมยั 

- - - ED-033-407 การสร้างนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มวิชาให้ทันต่อยุคสมยั 

 
 
 



 

  

ง-19 

3. สาขาวิชาได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการเรียน 5 ปี ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2560) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาตรฐานวิชาชีพของครุสภา พ.ศ. 2556 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลง จึงได้ปรับปรุงแผนการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการเรียน 5 ปี ดังนี้  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 

ภาษาและการ
สื่อสาร 

1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสบืค้น 

3(3-0-6) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6)   

สังคมศาสตร ์ 2500102 วิถีไทย 3(3-0-6) GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการ
ด ารงชีวิต 

 3(3-0-6)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1022301 หลักการจดัการเรียนรู ้ 3(2-2-5) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1011106 การศึกษาและความ
เป็นคร ู

3(2-2-5) GE-050-001 กีฬาและนันทนา- การเพื่อ
สุขภาพ 

 2(1-2-3)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1032101 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3(2-2-5) ED-002-101 ความเป็นคร ู  3(2-2-5)   

วิชาเอก(บังคับ) 4122101 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรม
ส าหรับคร ู

 2(1-2-3)   

วิชาเอก(บังคับ) 1191201 คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร ์

3(2-1-5) ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสรา้ง
ข้อมูล 

 3(2-2-5)   

    ED-032-104 คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร ์

 3(2-1-5)  

รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 22   
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 

ภาษาและการ
สื่อสาร 

1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน 

3(3-0-6) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)   

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต 

3(2-0-6) GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3)   
 
 

วิชาเอก(บังคับ) 4122402 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์1  

3(2-2-5) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและ
การสื่อสารเลือก 1 

 2(2-2-4)   

วิชาเอก(บังคับ) 4121701 ตรรกะติจิตอล 3(2-2-5) ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา  3(2-2-5)   

วิชาเอก(บังคับ) 4121002 คณิตศาสตร์ดสีครตี 3(3-0-6) ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ ส าหรบัครู  

 2(1-2-3)   

วิชาเอก(บังคับ) 4122702 สถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) ED-032-106 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

 3(2-2-5)  

วิชาเอก(บังคับ) 4123102 การวิเคราะห์และ
ออกแบบขั้นตอนวิธี 

3(2-2-5) ED-032-101 โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การศึกษา 

 3(2-2-5)  

    ED-032-103 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

 3(2-2-5)  

รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 21  



 

  

ง-21 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4000106 การคิดและการ
ตัดสินใจ 

3(2-2-5) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและ
การสื่อสารเลือก 2 

 2(2-0-4)   

สังคมศาสตร ์ 2500103 วิถีโลก 3(3-0-6) Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปมนุษ
ศาสตร์เลือก 1 

 2(2-0-4)   

สังคมศาสตร ์ 2500104 ชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปสังคม
เลือก 1 

 2(2-0-4)   

วิชาเอก(บังคับ) 4121401 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเลือก 1 

 2(1-2-3)   

วิชาเอก(บังคับ) 1192101  การศึกษาวงจรและ
ซ่อมบ ารุงไม่โคร
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) ED-002-206 การออกแบบและพัฒนา
หลักสตูร 

 3(2-2-5)  

วิชาเอก(บังคับ) 1194301 หลักการพื้นฐานส าหรบั
พัฒนาซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) ED-032-203 ระบบปฏิบตัิการ  3(3-0-6)   

วิชาเอก(บังคับ)  1191301  เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส าหรับ
การศึกษา 

3(2-2-5) ED-032-208 หลักการพื้นฐานส าหรบั
พัฒนาซอฟแวร์ 

 3(2-2-5)  

       ED-032-207 เครือข่ายสังคมออนไลน์
ส าหรับการศึกษา 

 3(2-2-5)   

รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 20   



 

  

ง-22 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 

มนุษยศาสตร ์ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปมนุษ
ศาสตร์เลือก 2 

 2(2-0-4)   

มนุษยศาสตร ์ 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
สังคมศาสตรเ์ลือก 2 

 2(2-0-4)   

ภาษาและการ
สื่อสาร 

1500101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสบืค้น 

3(3-0-6) Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเลือก 2 
 

 2(1-2-3)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1011107 การบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

 3(2-2-5)  

วิชาเอก(บังคับ) 1192102 กฎหมายและจริยธรรม
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) ED-032-201 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง
ไมโครคอมพิวเตอร ์

 3(2-2-5)   

วิชาเอก(บังคับ) 4122403 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

3(2-2-5) ED-032-202 กฎหมายและจริยธรรม
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3(3-0-6)  

วิชาเอก(บังคับ) 4123302 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) ED-032-204 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5)   

      ED-032-205 ภาษาองักฤษส าหรับครู
คอมพิวเตอร ์

 2(1-2-3)   

รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 20   



 

  

ง-23 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1083601 การศึกษาแบบเรียน
รวม 

3(3-0-6) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

 3(2-2-5)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1002101 ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(1-2-3) ED-002-310 การบริหารการศึกษาและ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 3(2-2-5)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1002201 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 2(1-2-3) ED-032-302 ระบบจัดการฐานข้อมลู
ทางการศึกษา 

 3(2-2-5)   

วิชาชีพครู(เลือก) 1052102 บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 

3(2-2-5) ED-032-304 การออกแบบบทเรียน
มัลตมิีเดยีเพื่อการศึกษา 

 3(2-2-5)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1021205 การพัฒนาหลักสูตร
และหลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

3(2-2-5) ED-032-306 โปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  3(2-2-5)   

วิชาเอก(บังคับ) 4122601 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) ED-032-308 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(2-2-5)  

วิชาเอก(บังคับ) 1193302 การสร้างภาพแอนิ
เมช่ันด้วยคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) ED-032-310 การสร้างภาพ 
แอนนิเมชั่นด้วย
คอมพิวเตอร ์

 3(2-2-5)  

รวมหน่วยกิต 22   รวมหน่วยกิต 21  



 

  

ง-24 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 

วิชาสอนวิชาเอก 1193601 พฤติกรรมการสอนวิชา
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ED-002-411 การวิจยัเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู ้

 3(2-2-5)   

ฝึกประสบ 
การณ ์

1003801 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 

1(60) ED-032-307 พฤติกรรมการสอนวิชา
คอมพิวเตอร ์

 3(2-2-5)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1043408 วิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 1  3(x-x-x)   

เลือกวิชาเอก 1190204 เกมและสถานการณ์
จ าลอง 

3(2-2-5) ED-032-301 การสัมมนาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 

 3(2-2-5)   

วิชาเอก(บังคับ) 1193203 การสัมมนา
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

3(2-2-5) ED-032-303 การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร ์

 3(2-2-5)   

วิชาเอก(บังคับ) 1193301 การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) ED-032-305 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

 3(2-2-5)   

วิชาเอก(บังคับ) 1193303 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6) ED-032-309 การออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร์ทาง
การศึกษา 

 3(2-2-5)   

รวมหน่วยกิต 19   รวมหน่วยกิต 21   



 

  

ง-25 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 

วิชาชีพครู(เลือก) 1033505 การผลิตและน าเสนอ
มัลตมิีเดยีเพื่อ
การศึกษา 

3(2-2-5) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
1 

 1(60)   

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1042104 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้

3(2-2-5) Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลือก 1  3(x-x-x)  
 
 
 
 

    ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนว
ส าหรับคร ู

 3(2-2-5)  

วิชาชีพครู
(บังคับ) 

1031301 จิตวิทยาและการแนะ
แนวส าหรับคร ู

3(2-2-5) ED-032-403 การออกแบบระบบการ
สอนและการจัดการเรียน
การสอนอิเลคทรอนิคส ์

 3(2-2-5)  

ฝึกประสบ 
การณ ์

1003802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 

1(60) ED-032-401 โครงการพิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 3(2-2-5)  

วิชาเอก(บังคับ) 1194201 โครงการพิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3(2-2-5) Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1  วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)   

หมวดวิชาเลือก
เสร ี

  เสร ี 3(x-x-x)  หมวดวิชา
เลือกเสร ี

     

รวมหน่วยกิต 19   รวมหน่วยกิต 16   



 

  

ง-26 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 
วิชาชีพครู(เลือก) 1023301 ทักษะและเทคนิคการ

สอน 
3(2-2-5) หมวดวิชา

เฉพาะด้าน 
ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

2 
 1(60)   

    ED-002-207 การจัดการเรยีนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน 

 3(2-2-5)  

เลือกวิชาเอก 1190207 การพัฒนาซอฟต์แวร์
ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

3(2-2-5) ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5)   

วิชาเอก(บังคับ) 4123604 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

3(2-2-5) Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 2  3(x-x-x)   

สอนวิชาเอก 1194601 การจัดการเรยีนรู้
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) ED-032-402 การจัดระบบสารสนเทศ
ทาง 
การศึกษา 

 3(2-2-5)   

เลือกเสร ี   เสร ี 3(x-x-x) ED-032-404 การจัดการเรยีนรู้
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3(2-2-5)   

      หมวดวิชา
เลือกเสร ี

Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2   3(x-x-x)   

รวมหน่วยกิต 15   รวมหน่วยกิต 19   



 

  

ง-27 

 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 
ฝึกประสบ 
การณ ์

1004801 การปฏิบัต ิ
การสอนใน
สถานศึกษา 1 

6(450) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ED-005-537 การปฏิบัต ิ
การสอนในสถานศึกษา 
1 

 6(360)   

รวมหน่วยกิต 6(450)   รวมหน่วยกิต 6(360)   

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมาย
เหตุ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวชิาบังคับ

ก่อน หน่วยกิต 
ฝึกประสบ 
การณ ์

1004802 การปฏิบัต ิ
การสอนใน
สถานศึกษา 2 

6(450) หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

ED-005-538 การปฏิบัต ิ
การสอนในสถานศึกษา 
2 

 6(360)   

รวมหน่วยกิต 6(450)   รวมหน่วยกิต 6(360)   



จ-1 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

และสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ร่างหลักสูตร 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ-2 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ค าสั่งที ่13811/2559 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 
ที ่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ต าแหน่งหน้าที ่ ประสบการณ ์
1 ผศ.ชัยยนต์  

เพาพาน 
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(บริหารการศึกษา) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ไทยคดีศึกษา)  
- ครุศาสตรบณัฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

- ด้านวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน) 

ประธานกรรมการ - คณบดีคณะครุศาสตร์  
ม.กาฬสินธุ ์
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 

2 ผศ.ไชยยันต์ 
สกุลไทย 

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา) 
-วิทยาศาสตรบัณฑติ 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(คอมพิวเตอร์)) 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ครุศาสตร/์
ศึกษาศาสตร ์

กรรมการ -รองคณบดี ฝ่ายวางแผน
พัฒนาและวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 

3 ผศ.เอนก ศิลป
นิลมาลย ์

-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) 
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสตูร) 
-การศึกษาศาสตรบณัฑิต
(ภาษาอังกฤษ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ครุศาสตร/์
ศึกษาศาสตร์/ 

กรรมการ -อาจารย์พิเศษ สาขาวิชา
บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอด็ 
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 
- อดีตคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานทาง
วิชาการ สาขาการศึกษา 
กลุ่มสถาบันราชภฎัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- อดีตผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏมหาสารคาม 

4 นางวณิชา สาคร -ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
-ศิลปศาสตรบณัฑิต
(สารสนเทศศาสตร์) 

มีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง(ครู 
ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์) 

กรรมการ -ผู้ช่วยคณบดฝี่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม 
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 
 



จ-4 
 

  

ที ่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ต าแหน่งหน้าที ่ ประสบการณ ์
5 นายวีระศักดิ์ ปัต

ตาลาโพธิ ์
-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-การศึกษามหาบณัฑิต
(การประถมศึกษา) 
-การศึกษาบัณฑติ (การ
ประถมศึกษา) 

มีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง(ครู 
ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์) 

กรรมการ -ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ดง อ.พยัคฆภูมิพสิัย  
จ.มหาสารคาม 
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 

6 ผศ.สุรวาท  
ทองบุ 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(วิจัยการศึกษา) 
- การศึกษามหาบณัฑิต 
(การวัดผลการศึกษา) 
- ครุศาสตรบณัฑิต
(คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตัวแทน
องค์การวิชาชีพคุรุ
สภา) 
 

กรรมการ - ประธาน
คณะอนุกรรมการ
วางแผนและ
ประสานงาน 
พ.ศ.2556 ถึง
ปัจจุบนั 
ผลิตครูของคุรสุภา 
- คณะกรรมการคุรสุภา 
ระดับชาติ พ.ศ.2555 ถึง
ปัจจุบัน 
- คณะกรรมอนุกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพครูของคุรุ
สภา พ.ศ.2553 ถึง 
ปัจจุบัน 

7 นายมงคล แสง
อรุณ 

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต
(สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ) 
-ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ครูเทคนิคช้ันสูง
(คอมพิวเตอร์) 

มีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง(ครู 
ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์) 

กรรมการ -ครูช านาญการ 
-หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล วิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 
 

8 นางสาวลาวณัย์ 
ดุลยชาต ิ

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(สารสนเทศศาสตร์) 
-วิทยาศาสตรบัณฑติ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

กรรมการ - รองคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ ์
- อดีตคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ม.กาฬสินธุ ์
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 

9 นางสาวนคินทร 
พัฒนชัย 

-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
-วิทยาศาสตรบัณฑติ 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

กรรมการ -ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 
 
 



จ-5 
 

  

ที ่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ต าแหน่งหน้าที ่ ประสบการณ ์
10 นายธีรชาติ น้อย

สมบัต ิ
-ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

กรรมการ -ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 

11 นางสาวอัญญ
ปารย์ ศิลปนลิ
มาลย ์

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ครุศาสตรบณัฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร/ประธาน
หลักสตูร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

- รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ 
คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ ์
- ประธานหลักสูตรครุศา
สตรบณัฑติ (คอมพิวเตอร์) 
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 

12 นางสาวสวียา สุ
รมณ ี

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

-หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร ์
-ประสบการณ์การสอนด้าน
วิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 
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คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ค าสั่งที ่  0016/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 
ที ่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตัวแทนจาก  ต าแหน่งหน้าที ่ ประสบการณ ์
1 ผศ.ชัยยนต์  

เพาพาน 
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(บริหารการศึกษา) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ไทยคดีศึกษา)  
- ครุศาสตรบณัฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

- ด้านวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 

ประธานกรรมการ - คณบด ี
- ประสบการณ์การสอน
ด้านวิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 

2 ผศ.ธรัช อารี
ราษฎร ์

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
-ครุศาสตรบณัฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

กรรมการ - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
- ประสบการณ์การสอน
ด้านวิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 

3 นายกลวัชร วัง
สะอาด 

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ
(ประชากรศึกษา) 
-วิทยาศาสตรบัณฑติ
(คณิตศาสตร์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

กรรมการ - ผู้อ านวยการโรงเรียน
ห้วยผึ้งพิทยา อ.ห้วยผึ้ง 
จ.กาฬสินธุ ์
ประสบการณ์การสอน
ด้านวิชาชีพครู 
 

4 นายวิญญู อุตระ -ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-การศึกษามหาบณัฑิต
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
-ครุศาสตรบณัฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
(ผอ. ครู
,ศึกษานิเทศก์) 

กรรมการ - ศึกษานิเทศก์ วิทย
ฐานะ ศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ และ 
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5 รศ.มนตร ี
แย้มกสิกร 

- การศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
(การวิจัยและพัฒนา
หลักสตูร) 
- การศึกษามหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
- การศึกษาบัณฑติ 
(คณิตศาสตร์) 

- ด้านวิชาชีพครู 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตัวแทน
องค์การวิชาชีพคุรุ
สภา) 

กรรมการ - คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานบณัฑติ
ปริญญาตรี (หลักสตูร 5 
ปี) 
 

6 นางสาวลาวณัย์ 
ดุลยชาต ิ

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(สารสนเทศศาสตร์) 
-วิทยาศาสตรบัณฑติ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กรรมการ - รองคณบดี ฝ่าย
วิชาการฯ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ม.กาฬสินธุ ์
- อดีตคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ม.กาฬสินธุ ์
-ประสบการณ์การสอน



จ-8 
 

  

ที ่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตัวแทนจาก  ต าแหน่งหน้าที ่ ประสบการณ ์
ด้านวิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 

7 นางสาวนคินทร 
พัฒนชัย 

-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
-วิทยาศาสตรบัณฑติ 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กรรมการ -ประสบการณ์การสอน
ด้านวิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 

8 นายธีรชาติ 
น้อยสมบัต ิ

-ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กรรมการ -ประสบการณ์การสอน
ด้านวิชาชีพครู 

9 นางสาวอัญญ
ปารย์ ศิลปนลิ
มาลย ์

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ครุศาสตรบณัฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร/ประธาน
หลักสตูร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

- รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
ฯ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ ์
- ประธานหลักสูตรครุศา
สตรบณัฑติ 
(คอมพิวเตอร์) 
-ประสบการณ์การสอน
ด้านวิชาชีพครู 

10 นางสาวสวียา  
สุรมณ ี

-ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

-หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร ์
-ประสบการณ์การสอน
ด้านวิชาชีพครู 
- กรรมการประเมิน
หลักสตูร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
.................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ เพาพาน  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์กนกอร สมปราชญ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย บุญเติม               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาวนาตยา หกพันนา  กรรมการ 

๕. นายศักดิส์ิทธิ์   ฤทธิลัน   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ว่าที่ร้อยตรีธนิต   ภูอินนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี    - 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกรรมการ                               

แจ้งในที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7 /๒๕๕๙  

                      มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7 /๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี    - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑ การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
       ๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๔.๑.๒ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
๔.๑.๓ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
๔.๑.๔ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๔.๑.๕ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๔.๑.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

๑ 
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       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกรรมการ                               
แจ้งในที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จึงขอหารือคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์เพ่ือพิจารณาร่วมกัน 

นายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน  แจ้งในที่ประชุม การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน                
๖ สาขาวิชา คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้ด าเนินการพัฒนาในส่วนของ         
มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังนี้  
1. เพิ่มข้อมูล ในหมวดที่ 1 ข้อ ข้อมูลทั่วไป ข้อที่ 5 ให้เป็น 6 หัวข้อ โดยเพิ่มข้อ 5.2  

ประเภทหลักสูตร 
2. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ใส่จ านวน 5 คน 
3. ปรับหมวดที่ 1 ข้อ 12 ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

                     4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้เพิ่มเติม ในข้อ 3.2.6 
ทักษะการจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้คณะจัดท าเพ่ิมเติมแล้วส่งให้หลักสูตรต่างๆ 
ต่อไป 

๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร        
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และให้สาขาแก้ไขตามที่คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะ 

๔.๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังนี้  
1. ข้อ 11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ิมค าส าคัญ ที่สอดคล้องกับ พรบ. 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  2. ข้อ 12.1 การปรับปรุง หลักสูตร เพิ่ม ค าส าคัญ ที่สอดคล้องกับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ.2556 

3. ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน เพิ่มค าส าคัญที่มีความสอดคล้อง กับ  
หมวดที่ ๑ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย 

๒ 
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  4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้เพิ่มเติม ในข้อ 3.2.6 
ทักษะการจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้คณะจัดท าเพ่ิมเติมแล้วส่งให้หลักสูตรต่างๆ 
ต่อไป 

๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร        
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และให้สาขาแก้ไขตามที่คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะ 
 

๔.๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังนี้  
1. ปรับแก้รูปแบบของภาคผนวกให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง 

2. ตรวจสอบรหัสวชิาให้สอดคล้องกันในแต่ละส่วน 

3. ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้เพิ่มเติม ในข้อ 3.2.6  
ทักษะการจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้คณะจัดท าเพ่ิมเติมแล้วส่งให้หลักสูตรต่างๆ 
ต่อไป 

  ๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร        
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย และให้สาขาแก้ไขตามที่คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะ 
 

๔.๑.๔ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังนี้  
  1. ควรพิจารณาภาคผนวก ง  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุง 

2. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้เพิ่มเติม ในข้อ 3.2.6  
ทักษะการจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้คณะจัดท าเพ่ิมเติมแล้วส่งให้หลักสูตรต่างๆ 
ต่อไป 

๓. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร        
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และให้สาขาแก้ไขตามที่คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะ 
  

๔.๑.๕ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังนี้  
1. รายวิชาชีพครูเลือก ให้เพ่ิมการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ 
2. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้เพิ่มเติม ในข้อ 3.2.6  

ทักษะการจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้คณะจัดท าเพ่ิมเติมแล้วส่งให้หลักสูตรต่างๆ 
ต่อไป 

๓ 
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  ๓. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร        
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และให้สาขาแก้ไขตามที่คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะ 
 

๔.๑.๖ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดดังนี้  
1. ปรับแก้รูปแบบของภาคผนวกให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง 

2. ตรวจสอบรหัสวชิาให้สอดคล้องกันในแต่ละส่วน 

3. ปรับเค้าโครงให้สอดคล้องกับเค้าโครงของมหาวิทยาลัย 

4. ควรพิจารณาภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร 
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

5. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้เพิ่มเติม ในข้อ 3.2.6  
ทักษะการจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้คณะจัดท าเพ่ิมเติมแล้วส่งให้หลักสูตรต่างๆ 
ต่อไป 

๖. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร        
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

๗. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างละเอียด 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และให้สาขาแก้ไขตามที่คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา   ๑๘.๐๐  น. 
 
 
 

 

(ว่าที่ร้อยตรีธนิต  ภูอินนา) 
 ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

                
(นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์  เพาพาน) 
รับรองรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 
มตสิภาวิชาการ 
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ภาคผนวก ซ 
มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ภาคผนวก ฌ 
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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นโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และ
อ านาจความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานระดับคณะใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ เรื่องการจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 คณะครุศาสตร์จึงได้ออกประกาศ
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 

 เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีความถูกต้องสมบูรณ์  และทันสมัย คณะครุศาสตร์จึ งมีนโยบาย                  
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 

1. ให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ            
คุรุสภา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การพัฒนาหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 

3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             
มุ่งให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้ผู้เ รียน
สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาได้ 

4. เนื้อหาสาระของหลักสูตรต้องให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
 5. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้องเป็นไปตามห่วงเวลาและความเหมาะสม 
 6. ให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรทุก ๆ 2 ปี 
 7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
  
 
 
       

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ เพาพาน) 
                                                         คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
 

 



 
 

  

ฌ-3 

แผนงานการปรับปรุงหลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
เพ่ือเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 (ควรเสร็จก่อนเดือน  มีนาคม 2560)  กรณีเปิดสอนเดือน มิถุนายน 2560 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 
2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560  
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรและ
วิพากษ์หลักสูตร 

                        คณะ และมหาวิทยาลัย 

2 ยกร่างหลักสูตร  
                        คณะกรรมการยกร่าง

หลักสูตร 

3 พัฒนาหลักสูตร 
                        คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

4 วิพากษ์หลักสูตร 
                        คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

5 
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณา 

                        
คณะ 

6 
ส่ง ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตรวจสอบหลักสูตรก่อน
เสนอสภาวิชาการ 

     
 

 
 

                  
สวท. 

7 เสนอสภาวิชาการพิจารณา                         คณะและ สวท. 

8 
เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
อนุมัติ 

                        
คณะและ สวท. 

9 
 

แจ้ง สกอ. รับทราบ/รับรอง
หลักสูตร  
(ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ) 

                        

คณะและ สวท. 
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ล า 
ดับ 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 
2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560  
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

10 
แจ้งส านักงานเลขาธิการคุรสภา 
รับรอง (ก่อนเปิดภาคเรียน 60 วัน) 

          
 

 
 

        
  

 
คณะ 

11 เปิดภาคการศึกษา                         คณะ 
หมายเหตุ : สวท. คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 


