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คํานํา
หลัก สูต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร (หลัก สูต รหา ป ) ฉบั บ นี้ เป น หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง
พุ ท ธศั กราช 2560 เพื่ อ ใช ในการจั ด การศึ ก ษาของ สาขาวิช าคอมพิว เตอร คณะครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
กาฬสินธุ เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม มีความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรคในการ
แสวงหาแนวทางการแกปญหาทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตรของวิชาชีพครูใหสามารถประกอบอาชีพได
อยางมีคณ
ุ ภาพ สามารถทํางานรวมกับชุมชน และหนวยงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําความรูไปใชใน
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นหรือทําการศึกษาคนควาวิจัยในงานที่เกี่ยวของกับวิชาคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนแก
สังคมและประเทศชาติ ในการทําหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้ ไดพิจารณาใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ทั้งยังใหความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรับปรุงหลักสูตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ซึ่ ง คาดว า ผลที่ ได รั บ จะทํ า ให ก ารจั ด เรี ย นการสอนมี ก ารพั ฒ นาและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น ดั ง นั้ น
จุดประสงคของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้ง หลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน
เนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา
และคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า การนํา หลัก สู ตรฉบั บ นี้ไปใช ใน การเรีย นการสอนควรพิ จ ารณาให ส อดคล อ งกั บ
จุดมุงหมาย ปรัชญาและหลักการของหลักสูตร เพื่อใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1
1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ขอมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เปนมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3
1
2
3
4
5

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
องคประกอบที่เกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

หมวดที่ 4
1
2
3

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ 5
1
2
3

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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10
70
71
74
75
88
107
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ข

สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

109
109

หมวดที่ 7
1
2
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4
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6
7

การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกํากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นักศึกษา
อาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

110
110
111
111
113
114
116

หมวดที่ 8
1
2
3
4

การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน

119
119
119
119

ภาคผนวก
ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559…………………
ข วช.05 ผลงานทางวิชาการ ประสบการณสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
ค วช.06 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป)
ง วช.07 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
จ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษหลักสูตร
และ วช.03 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษหลักสูตร
ฉ มติคณะกรรมการประจําคณะ
ช มติสภาวิชาการ
ซ มติสภามหาวิทยาลัย
ฌ รายงานการสํารวจและวิเคราะหความตองการของหลักสูตร
ญ นโยบายและแผนการปรับปรุงหลักสูตร

ก-1
ข-1
ค-1
ง-1
จ-1
ฉ-1
ช-1
ซ-1
ฌ-1
ญ-1

ค

วิสัยทัศน (Vision)

มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

พันธกิจ (Mission)

1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรูจักคิด
อยางมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝเรียนรู
2) จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญาเพื่อ
ตอบสนองความตองการตลาดแรงงานและประเทศ
3) ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
4) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

เปาประสงค (Goals)

บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสมมารถบูรณาการ
ความรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues)
1. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
สามารถบูรณาการกับความรูด า นวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น อยาง
เชี่ยวชาญ
2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค เพื่อ
การพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและประเทศ
3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรูและแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นและ
ประเทศ
4. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงการเรียนรูเพื่อการ
อนุรักษทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เชื่อมโยงองคความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่สูง
ควบคูกับการมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูง มุงเนนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและ
การพัฒนาความรูเสริมสรางทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของประชาคมมหาวิทยาลัย

เปาประสงค ( Goals)
1. บัณฑิตมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สามารถบูรณาการความรูที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
2. งานวิจัยและงานสรางสรรคนําไปพัฒนาองคกร
ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติไดอยางแทจริง
3. เปนศูนยกลางบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของชุมชน
ทองถิ่นและประเทศ
4. เปนศูนยกลางการเรียนรู การเผยแพรและการ
อนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
5. บุคคลที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ ซื่อสัตย สุจริต มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมีวัฒนธรรม
องคกรที่ดี
7. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และมีคุณภาพสําหรับปฏิบัติงานตามพันธกิจ
อยางเพียงพอและเหมาะสม

ง

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues)
8. พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีทักษะเปนเลิศ
เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงวิชาการ มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรม
9. สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุควบคู
การสรางความสมดุลกับธรรมชาติ และการเปน GOE
University (Green, Organic and Eco University)

เปาประสงค ( Goals)
8. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนผูนําและ
ผูตามที่ดี มีจิตสาธารณะ รูร ักสามัคคีและสมบูรณทั้ง
รางกายและจิตใจ
9. สนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ควบคูการสรางความสมดุลกับธรรมชาติ และการเปน
Green, Organic and Eco University
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรหาป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
คณะครุศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
Bachelor of Education Program in Computer

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
2.2 ชื่อยอภาษาไทย
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

3. วิชาเอก
คอมพิวเตอร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 172 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยไดดี
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร เพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
- คณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
- สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่
1/2560 วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่
2/2560 วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคณ
ุ ภาพและตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) ในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนการสอน
8.3 ผูประกอบอาชีพอิสระดานคอมพิวเตอร
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
เลขประจําตัว
ประชาชน
3319900047968

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

3460500347418

อาจารย

5440900050711

อาจารย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

นางสาวอัญญปารย ศิลปนิลมาลย ปร.ด.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ค.ม.(คอมพิวเตอรศกึ ษา)
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
นางสาวลาวัณย ดุลยชาติ
ปร.ด.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวสวียา สุรมณี
ปร.ด.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ค.ม.(คอมพิวเตอรศกึ ษา)
น.บ.(นิติศาสตร)

ปที่จบ
การศึกษา
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
2559
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
2552
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
2541
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
2558
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2550
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2541
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
2559
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
2552
ม.หอการคาไทย
2544
สถาบัน
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เลขประจําตัว
ประชาชน
3460600198449

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

นางสาวนคินทร พัฒนชัย

3460100084801

อาจารย

นายธีรชาติ นอยสมบัติ

หมายเหตุ : อักษรยอ

ชื่อ-นามสกุล

ม. หมายถึง

คุณวุฒิ

สถาบัน

วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร
ม.ขอนแกน
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ปที่จบ
การศึกษา
2554
2549
2549
2545

มหาวิทยาลัย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ หรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และสั งคมไทย ที่ กํา ลั ง พั ฒ นาไปสูยุค สังคมแห ง
การเรียนรูในยุคของขาวสารขอมูลอยางเต็มรูปแบบ อีกทั้งการปรับตั วเขาสูประชาคมอาเซียนประชาคมโลก
ระบบการจั ดการศึก ษาของประเทศจึงจํ าเป นตองนํา มาพิจารณาเพื่อการวางแผนการพั ฒ นาคนทุ กระดั บ
ทุกองคกร และเปนการพัฒนาความสามารถของประชาชน ในดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรูที่เหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ตองเอื้อตอ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติฉ บับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ชี้ ให เห็น ถึ งการเสริมสราง และ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษ ย การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา ในสังคม และวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา ความรู และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานรวมกับจุดแข็ง
ในสังคมไทยกับเปาหมายยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย 4.0 และ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อันจะนําไปสูการพัฒนากําลังคน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันการเขาถึงสารสนเทศ สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยผา นตัวช วยเชน ระบบ
เครือขาย ที่ชวยใหผูที่ตองการสารสนเทศสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดอย างสะดวกรวดเร็ว และตรงกับ
ความตองการ แมวาในอนาคต สื่อดิจิทัล (Digital) สื่อสังคมออนไลน (Social Media) จะเขามามีบทบาทแทน
สิ่งพิมพ แตทั้งนี้ ในระบบสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษา ซึ่งมีสวนสําคัญในการสราง
ผูรูสารสนเทศใหกับสังคม การจัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร ภูมิปญญาและสิ่งมีคุณคาตาง ๆ ลวน
แลวแตตองมีผูมีความสามารถในการจัดการ อนุรักษ และจัดเก็บสิ่งอันทรงคุณคาอยางถูกตอง เพื่อใหบริการ
และเผยแพรไปยังผูที่ตองการใหสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การปรับปรุงหลักสูตร
จากสถานการณ หรือ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และสั งคมไทย ที่ กํ า ลัง พั ฒ นาไปสูยุ ค สังคมแห ง
การเรียนรูในยุคของขาวสารขอมูลอยางเต็มรูปแบบ อีกทั้งการปรับตั วเขาสูประชาคมอาเซียนประชาคมโลก
ระบบการจั ดการศึก ษาของประเทศจึงจํ าเป นตองนํา มาพิจารณาเพื่อการวางแผนการพั ฒ นาคนทุ กระดั บ
ทุกองคกร และเปนการพัฒนาความสามารถของประชาชน ในดา นการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรูที่เหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในสถาบั นอุดมศึกษา ตองเอื้อตอ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติฉ บับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ชี้ ให เห็น ถึ งการเสริมสราง และ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษ ย การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา ในสังคม และวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมจึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
และเปนไปตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบดวย มาตรฐานความรู 11
มาตฐาน โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึง
การประยุ ก ต ใ ช เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมผสมผสานรว มกั บ จุ ด แข็ งในสั ง คมไทยกั บ เป า หมายยุ ท ธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อันจะ
นําไปสูการพัฒนากําลังคน สงผลตอการปรับปรุงองคประกอบ เนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ความเกี่ย วของกับ พันธกิจของสถาบั น ที่ส อดคลองกั บหมวดที่ 1 มาตรา 6 แห งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 กําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทาง
วิช าการที่ ใหความรู และความชํา นาญในการปฏิ บัติท่ีเกี่ ยวของกับ วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค
เพื่อใหการศึกษาและสงเสริมงานวิจัยเพื่อสราง และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการแก
ทองถิ่นและสังคม ให โอกาสทางการศึกษาแกป ระชาชน ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม และการกีฬ า
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถิ่น และมีสวนรวมในการพัฒนาชุ มชนและอนุรักษ สิ่งแวดลอม จึง
ปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร และรองรับ
การแขงขันทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาดานคอมพิวเตอร ใหมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทนั ทีมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้ง
ดา นวิช าการและวิชาชีพ ครู ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิ ทยาลั ยที่ มุงสูความเป น เลิ ศทาง
ดานวิชาการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เกง
และดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
มหาวิท ยาลัยกาฬสินธุใชระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยให สาขาวิชาที่ มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตรนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบในการเปดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนรวมกันหลากหลาย
หลักสูตร อีกทั้งไดเชิญคณาจารย และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เขารวม
เปนผูสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนประสานงานกับคณะตาง ๆ ระหวางผูเกี่ยวของตั้งแต
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ผู บ ริ ห ารและอาจารยผูส อนซึ่งอยู ตา งคณะ เพื่ อ กํา หนดเนื้อ หาและกลยุ ทธ ก ารสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิตมุงผลิตครูวิชาชีพ ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับ การเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ
สามารถพัฒนาตนเอง เปนผูใฝเรียนรู และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
และกาวทันโลก
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร เปนสาขาวิ ชาหนึ่งที่สอดคลองกับ การพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้เพราะในวงการศึกษาไดนําคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการสอนของครู เปนระบบที่เรียนรูงาย ประหยัด และสะดวก
ตอ การเขาถึง เชื่อ มโยงเป นระบบเครือ ขาย ดั งจะเห็น จากที่ รัฐบาลสงเสริม ให มี หอ งเรีย น ห องปฏิบั ติงาน
คอมพิวเตอรในสถานศึกษา ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร จึงมุงเนนผลิตบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาแลวจะสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย ทั้งรับราชการครู ประกอบธุรกิจสวนตัว และงาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรูไดตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดังนั้น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร จึงเปนสาขาวิชาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรของประเทศเปนอยางยิ่ง
1.3 วัตถุประสงค
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอไปนี้
1.3.1 มีความรู ความสามารถ ดานคอมพิวเตอร ดานวิชาชีพ และการวิจัยทางดานการศึกษา
1.3.2 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานในระดับการศึกษา ตลอดจนถายทอด
เผยแพรความรูสูผูอื่น
1.3.3 เกง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มุงปลูกฝงจิตสํานึกของความเปน
ครูที่ดีมีจิตสาธารณะ
1.3.4 มีความรูและทักษะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ 1. สํารวจเนื้อหาของหลักสูตรเทียบกับ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญา มาตรฐานวิชาชีพครู และ มคอ.1 สาขา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับขอกําหนดของครุสภา พ.ศ.
2558 และ มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานสรุปเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู และ มคอ.1 สาขา
คอมพิวเตอร
2. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
2. พัฒ นานั กศึก ษาให สามารถ 1. สงเสริมใหนักศึกษามีความเปนผูนํา
ตอบสนองความต อ งการใน และผูร วมงานที่ดีมีมนุษยสัมพันธ
ตลาดแรงงาน
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรม
3. เพิ่มทักษะในการทํางานของนักศึกษา

3. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน สถานการณที่
เปลี่ยนแปลง และความทันสมัย
ของเทคโนโลยี

1. เชิญผูเชี่ยวชาญ ทั้งนักวิชาการ
และผูประกอบการมามีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
3. ปรับปรุงหรือเพิ่มรายวิชา

4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนในการทําวิจัย และ
บริการวิชาการใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ไปปฏิบัติงานจริง

1. สนั บ สนุ น บุ คลากรด า นการเรีย นการ
สอนใหทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. สนั บ สนุ น บุ คลากรด า นการเรีย นการ
ส อ น ให ทํ า งา น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก
หนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. สนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อ
เรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมในประเทศและ
ตางประเทศ
4. สนับสนุนใหบุคลากรมีการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใน
หองเรียน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม
นักศึกษาใหมีความเปนผูนํา
และผูรวมงานที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ
2. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมให
นักศึกษามีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม
3. การพานักศึกษาไปดูงาน
นอกสถานที่ในงานดาน
คอมพิวเตอรและดาน
การศึกษา
4. การเชิญผูเชี่ยวชาญที่
ประสบความสําเร็จทาง
ดานคอมพิวเตอรและ
ดานการศึกษามารวมบรรยาย
1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. ผูใชบัณ ฑิตมีความพึงพอใจ
ในด า นความรู ทั ก ษะ และ
ความสามารถในการทํ า งาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
3. รายวิชาใหมหรือไดรับ
การปรับปรุงใหม
1. ปริมาณงานวิจัยตออาจารย
ในหลักสูตร
2. ปริมาณงานบริการวิ ชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
3. ปริมาณการเขารับ
การอบรมของอาจารย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
ใชเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้
ไมรวมเวลาสําหรับการสอบ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบไตรภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติผูเขาศึกษา เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา มีความถนัดทาง
วิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีคุณวุฒิอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 พื้นฐานความรูนักศึกษาไมเทากัน เชน ทักษะดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.2 การปรับตัวในสถาบันอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ 2.3
2.4.1 จัด การปฐมนิ เทศนั กศึก ษาใหม อบรมเรื่อ ง การวางเป า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรีย นใน
มหาวิทยาลัย วิธีการแบงเวลา การรับผิดชอบตนเอง
2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสอง ดูแล ตักเตือน ให
คําปรึกษาในดานวิชาการ และแนะนําทางดานตางๆ
2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทักษะดานตาง ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2560
60
60
-

2561
60
60
120
-

2562
60
60
60
180
-

2563
60
60
60
60
240
-

2564
60
60
60
60
60
300
60

2.6 งบประมาณตามแผน
คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
2560

2561

ปงบประมาณ
2562

งบประมาณรายรับ
1. งบประมาณเงินแผนดิน
2. งบประมาณเงินรายได
รวมรายรับ

1,800,000
4,080,000
5,880,000

1,800,000
4,080,000
5,880,000

1,800,000
4,080,000
5,880,000

1,800,000
4,080,000
5,880,000

1,800,000
4,080,000
5,880,000

งบประมาณรายจาย
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชสอย/คาวัสดุ
3. คาเสื่อมราคาสินทรัพย
4. คาสาธารณูปโภค
5. คาใชจายงานสนับสนุน
6. คาใชจายอื่น ๆ
รวมรายจาย

2,646,720
500,000
20,000
20,000
20,000
100,000
3,306,720

2,805,523
600,000
23,000
22,000
20,000
100,000
3,570,523

2,973,855
700,000
26,000
24,000
20,000
100,000
3,843,855

3,152,286
800,000
29,000
26,000
20,000
100,000
4,127,286

3,341,423
900,000
32,000
28,000
20,000
100,000
4,421,423

หมวดเงิน

หมายเหตุ ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร 68,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา


แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..

2563

2564
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วา
ดวยการโอนผลการเรียน การเทีย บโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
3. หลักสูตร และอาจารยผูสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร แผนการเรียนปริญญาตรี 5 ป มีจํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 170 หนวยกิต
3.1 โครงสรางหลักสูตร 5 ป
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

172

หนวยกิต

32
10
7
7
6
2
132
51
37
31
6
14
83
71
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอ ยกวา
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
1) วิชาชีพครูบงั คับ
2) วิชาชีพครูเลือก
2.1.2 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา
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3.1.3 รายวิชา
กลุมศาสตรสาขาวิชา
ลําดับสาขาวิชา
กลุมรายวิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับรายวิชา

X X - X X X - X X X
1 2 3 4 5
6 7 8
ตําแหนงที่ 1-2 หมายถึง กลุมศาสตรสาขาวิชา โดยมีความหมายดังตอไปนี้
GE กลุมศึกษาทั่วไป (General Education)
SC กลุมวิทยาศาสตร (Science)
EN กลุมวิศวกรรมศาสตร (Engineering)
PH กลุมสาธารณสุขศาสตร (Public Health)
AR กลุมศิลปศาสตร (Arts)
BA กลุมบริหารธุรกิจ (Business Administration)
AC กลุมบัญชี (Accountancy)
PA กลุมรัฐประศาสนศาสตร (Public Administration)
LA กลุมนิติศาสตร (Law)
PS กลุมรัฐศาสตร (Political Sciences)
AT กลุมสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture)
CA กลุมนิเทศศาสตร (Communication Art)
ED กลุมศึกษาศาสตร (Education)
ID กลุมอุตสาหกรรมศาสตร (Industry)
IS กลุมสารสนเทศศาสตร (Information Science)
VM กลุมสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine)
AG กลุมเกษตรศาสตร (Agriculture)
ตําแหนงที่ 3-4 หมายถึง ลําดับสาขาวิชาในกลุมสาขา
GE กลุมศึกษาทั่วไป (General Education)
01 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
02 กลุมวิชามนุษยศาสตร
03 กลุมวิชาสังคมศาสตร
04 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
05 กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ
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SC กลุมวิทยาศาสตร (Science)
00 พื้นฐานกลุมวิทยาศาสตร
01 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
04 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
05 สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพชุมชน
EN กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร (Engineering)
00 พื้นฐานกลุมวิศวกรรมศาสตร
01 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
03 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม
05 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
PH กลุมสาธารณสุขศาสตร (Public Heath)
00 พื้นฐานกลุมสาธารณสุขศาสตร
01 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
AR กลุมศิลปศาสตร (Arts)
00 พื้นฐานกลุมศิลปศาสตร
01 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
03 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
04 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
05 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
06 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
07 สาขาวิชาการทองเที่ยว
BA กลุมบริหารธุรกิจ (Business Administration)
00 พื้นฐานกลุมบริหารธุรกิจ
01 สาขาวิชาการจัดการ
02 สาขาวิชาการตลาด
03 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
04 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
05 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
AC กลุมบัญชี (Accountancy)
00 พื้นฐานกลุมบัญชี
01 สาขาวิชาการบัญชี
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PA กลุมรัฐประศาสนศาสตร (Public Administration)
00 พื้นฐานกลุมรัฐประศาสนศาสตร
01 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
LA กลุมนิติศาสตร (Law)
00 พื้นฐานกลุมนิติศาสตร
01 สาขาวิชานิติศาสตร
02 สาขาวิชากฎหมายมหาชน
03 สาขาวิชากฎหมายระหวางประเทศ
PS กลุมรัฐศาสตร (Political Sciences)
00 พื้นฐานกลุมรัฐศาสตร
01 สาขาวิชาการปกครอง
02 สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง
AT กลุมสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture)
00 พื้นฐานกลุมสถาปตยกรรมศาสตร
01 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
CA กลุมนิเทศศาสตร (Communication Art)
00 พื้นฐานกลุมนิเทศศาสตร
01 สาขาวิชานิเทศศาสตร
ED กลุมศึกษาศาสตร (Education)
00 พื้นฐานกลุมศึกษาศาสตร
01 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่วั ไป
02 สาขาวิชาคณิตศาสตร
03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
04 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
05 สาขาวิชาภาษาไทย
06 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
07 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ID กลุมอุตสาหกรรมศาสตร (Industry)
00 พื้นฐานกลุมอุตสาหกรรมศาสตร
01 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
IS กลุมสารสนเทศศาสตร (Information Sciences)
00 พื้นฐานกลุมสารสนเทศศาสตร
01 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
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VM กลุมสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine)
00 พื้นฐานกลุมสัตวแพทยศาสตร
01 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
AG กลุมเกษตรศาสตร (Agriculture)
00 พื้นฐานกลุมเกษตรศาสตร
01 สาขาวิชาพืชศาสตร
02 สาขาวิชาสัตวศาสตร
03 สาขาวิชาประมง
04 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว
05 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา
06 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ตําแหนงที่ 5 หมายถึง กลุมรายวิชาในสาขาวิชา โดยมีความหมายดังนี้
0
กลุมรายวิชาการศึกษาทั่วไป
1
กลุมรายวิชาพื้นฐาน/กลุมวิชาแกน ป.โท
2
กลุมรายวิชาชีพบังคับ/กลุมวิชาเอก
3
กลุมวิชาชีพเลือก/กลุมวิชาเอกเลือก
4
กลุมวิชาชีพเลือกเสรี/กลุมวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
5
กลุมฝกประสบการวิชาการชีพ
6
กลุม รายวิ ชาวิ ทยานิ พ นธ/การศึ กษาคน ควาอิส ระโครงงาน/โครงการ/การเรี ยนรู
ภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก
7
กลุมรายวิชาสัมมนา
ตําแหนงที่ 6 หมายถึง ปที่ควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี้
0
หมายถึง ไมระบุปการศึกษา
1
หมายถึง ป 1 ของปริญญาตรี
2
หมายถึง ป 2 ของปริญญาตรี
3
หมายถึง ป 3 ของปริญญาตรี
4
หมายถึง ป 4 ของปริญญาตรี
5
หมายถึง ป 5 ของปริญญาตรี
6
หมายถึง ป 6 ของปริญญาตรี
7
หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
8
หมายถึง ระดับปริญญาโท
9
หมายถึง ระดับปริญญาเอก
ตําแหนงที่ 7-8 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา
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ชื่อรายวิชาและจํานวนหนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1) บังคับเรียน 2 รายวิชา
GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา
GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย
Aesthetics in Thai Language
GE-010-005 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนําไปใช
English Reading and Writing for Usage
GE-010-006 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทั่วไป
Reading and Writing English for General Purpose
GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจําวัน
Chinese for Daily Life Communication
GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Communication in Daily Life
GE-010-009 การอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English Reading and Writing
GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Vietnamese for Communication in Daily Life
GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Laos for Communication in Daily Life
GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Khmer for Communication in Daily Life
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต
1) บังคับเรียน 1 รายวิชาใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
GE-020-001 จริยธรรมเพือ่ การดํารงชีวิต
Morality for Living
2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา
GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
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GE-020-003 การรูสารสนเทศ
Information Literacy
GE-020-004 ภาวะผูนาํ และการจัดการ
Leadership and Management
GE-020-005 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
GE-020-006 คุณคาของมนุษยในการดํารงชีวิต
Human Value and Living
GE-020-007 ภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Wisdom for Local Development
GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
หรือวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในกลุมวิชามนุษยศาสตร

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1) บังคับเรียน 1 รายวิชา
GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก
3(3-0-6)
World Social Dynamics
2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา
GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
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 กาฬสินธุศึกษา
2(2-0-4)
Kalasin Studies
GE-030-006 เพศวิถีศึกษา
2(2-0-4)
Sexuality Education
GE-030-007 จริยธรรมแหงพลเมือง
2(2-0-4)
Citizenship Ethics
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปนี้
1) บังคับเรียน 1 รายวิชา
GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2(1-2-3)
Life and Environment
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2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา
GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GE-040-003 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
Mathematics for Life
GE-040-004 ทักษะและการรูสารสนเทศในยุคดิจิตัล
Skills and Information Literacy in Digital Age
GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
Information Technology for Work
GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม
Thai Herb for Health and Beauty
GE-040-007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางสุข
Science and Technology for Happiness
1.5 กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หนวยกิต
GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sport and Recreation for Health
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพครู 51 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู 37 หนวยกิต
1) วิชาชีพครูบังคับ 31 หนวยกิต
ED-002-101 ความเปนครู
To Be a Teacher
ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา
Philosophy of Education
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
Language and Culture for Teachers
ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสําหรับครู
Foreign Language and Culture for Teachers
ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู
Psychology and Guidance for Teachers
ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Design and Development
ED-002-207 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Innovation and Information Technology

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ED-002-309

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance
ED-002-411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
2) วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ED-003-312 สัมมนาปญหาการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Educational Problems
ED-003-313 การจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร
3(2-2-5)
Co-curriculum Activity
ED-003-314 ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
Teaching Skills and Techniques
ED-003-315 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Operation and Maintenance of Educational
Technology Equipment
ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology in Education
ED-003-317 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2-5)
Computer-Assisted Instruction Development
ED-003-319 การสรางแบบทดสอบ
3(2-2-5)
Test Construction
ED-003-320 การวัดจิตพิสัย
3(2-2-5)
Measurement of Affective Domain
ED-003-321 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ
3(2-2-5)
Performance Evaluation
ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
3(2-2-5)
Research and Development of Learning Innovation
ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Qualitative Research for Learning Development
ED-003-324 การสรางเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Construction of Research Instruments for Learning
Development
ED-003-325 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
Statistical Packages for Research
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ED-003-326
ED-003-327
ED-003-328
ED-003-329
ED-003-330
ED-003-331
ED-003-332
ED-003-333
ED-003-334

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
Computer Programs for Research
จิตวิทยาเด็กและวัยรุน
Child and Adolescent Psychology
บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adaptation
ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา
Theories and Techniques of Counseling in Educational
Institution
ทักษะการปรึกษาเบื้องตนและการปรึกษารายบุคคล
Basic Counseling Skills and Individual Counseling
เทคนิคกลุมในการปรึกษา
Group Techniques in Counseling
การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
พลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครู
Physical Education and Health Education for Teachers
ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด
Unit leaders of Boy–scouts, Girl–scouts and Girl–guides

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2.1.2 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 14 หนวยกิต
ED-005-435

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
Practicum 1
ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
Practicum 2
ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
2.2 วิชาเอกไมนอยกวา 83 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 71 หนวยกิต
1) วิชาดานความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ED-032-101 โปรแกรมประยุกตเพื่อการศึกษา
Educational Application Software
ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล
Algorithms and Data Structures
ED-032-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architectures

1(0-60-0)
1(0-60-0)
6(0-360-0)
6(0-360-0)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ED-032-201
ED-032-202
ED-032-203
ED-032-204
ED-032-205

ED-032-104
ED-032-106
ED-032-305
ED-032-309
ED-032-301
ED-032-302
ED-032-401
ED-032-402
ED-032-207
ED-032-208
ED-032-303
ED-032-304

การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Circuit Description and Microcomputer Maintenance
กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Law and Ethics for Information Technology
ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating Systems
เครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Networks
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
English for Computer Teachers
2) วิชาดานการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษา
และการเขียนโปรแกรม
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
3(2-1-5)
Mathematics for Computers
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Programming Languages
การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Education System Design
การสัมมนาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Computers for Education
ระบบจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Database Management System in Education
โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศกึ ษา
3(2-2-5)
Special Projects in Computer Education
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Information Management Systems in Education
3) วิชาดานการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
เครือขายสังคมออนไลนสําหรับการศึกษา
3(2-2-5)
Social Network for Education
หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร
3(2-2-5)
Principles of Software Development
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Development of Computer-Assisted Instruction
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia Courseware Design for Education
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ED-032-306

โปรแกรมการสอนผานเว็บ
Web-based Teaching
ED-032-308 คอมพิวเตอรกราฟก
Graphic Computers
ED-032-310 การสรางภาพแอนิเมชันดวยคอมพิวเตอร
Animation Construction using Computers
ED-032-403 การออกแบบระบบการสอนและการจัดการเรียนการสอน
อิเล็คทรอนิคส
Design of Instructional System and e-Learning
Management
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ED-032-307 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
Computer Teaching Behaviours
ED-032-404 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Computer Learning Management for Basic
Education
2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 6 หนวยกิต
ED-033-301
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
ED-033-302
โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Computer Applications in Sciences and
Mathematics
ED-033-303
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Digital Technology for Developing Economy and
Society
ED-033-304
เกมสและสถานการณจําลอง
Games and Simulation
ED-033-305
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร
Research and Learning Development Using
Computers
ED-033-306
การทําเหมืองขอมูล
Data Mining
ED-033-307
การออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญ
Expert System Designs
ED-033-401
การจัดการระบบเครือขาย
Management of Network Systems
ED-033-402
การจัดการความรู

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

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ED-033-403
ED-033-404
ED-033-405
ED-033-406

ED-033-407

Knowledge Management
เทคนิคการถายภาพและวีดีทัศนระบบดิจิทัล
Techniques of Photography and Digital Video
Production
หัวขอคัดสรรทางคอมพิวเตอร
Selected Topics in Computers
การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
Software Development for Mobile Devices
วิธีสอนคอมพิวเตอรสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการ
มองเห็น การฟง และการพูด
Computer Teaching Methods for Disabled
Students in Vision, Hearing and Speech
การสรางนวัตกรรมทางคอมพิวเตอรศึกษา
Production of Computer Education Innovation

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสิน ธุ และตองไมเปน
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรและไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว
3.1.4 แผนการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร แผนการเรียน 5 ป
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและการสื่อสาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มนุษยศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สังคมศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กีฬาและนันทนาการ
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพเฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รายวิชาบังคับกอน

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
3(3-0-6)

GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิต

3(3-0-6)

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก

3(3-0-6)

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

2(1-2-3)

ED-002-101 ความเปนครู
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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หมวดวิชา
กลุมวิชาเอก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับกอน

ED-032-104 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
3(2-1-5)

รวม 22 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและการสื่อสาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและการสื่อสาร
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาเอก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับกอน

GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
3(3-0-6)

GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

2(1-2-3)

Xx-xxx-xxx

3(3-0-6)

ED-002-102
ED-002-104
ED-032-106
ED-032-101
ED-032-103

วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร
เลือก 1
ปรัชญาทางการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
สําหรับครู
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมประยุกตเพื่อการศึกษา
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

3(2-2-5)
2(1-2-3)

ED-032-104
คณิตศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอร

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

รวม 22 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและการสื่อสาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มนุษยศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สังคมศาสตร

Xx-xxx-xxx
Xx-xxx-xxx

วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร
เลือก 2
วิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตรเลือก 1

Xx-xxx-xxx

วิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตรเลือก 1

รายวิชาบังคับกอน

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาเอก

Xx-xxx-xxx

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับกอน

วิชาศึกษาทั่วไปคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเลือก 1

ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู
ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ED-032-203 ระบบปฏิบัติการ

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ED-032-103
สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
ED-032-102
ขั้นตอนวิธีและ
โครงสรางขอมูล

ED-032-208 หลักการพื้นฐานสําหรับพัฒนา
ซอฟแวร
ED-032-207 เครือขายสังคมออนไลนสําหรับ
การศึกษา

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

รวม 23 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มนุษยศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สังคมศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

Xx-xxx-xxx

วิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตรเลือก 2

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
2(2-0-4)

Xx-xxx-xxx

วิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตรเลือก 2

2(2-0-4)

Xx-xxx-xxx

วิชาศึกษาทั่วไปคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเลือก 2

2(1-2-3)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาเอก

ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ED-002-207 การจัดการเรียนรูและการจัดการ
ชั้นเรียน
ED-032-201 การศึกษาวงจรและซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร
ED-032-202 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ED-032-204 เครือขายคอมพิวเตอร

รายวิชาบังคับกอน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับกอน

ED-032-205 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
2(1-2-3)

รวม 23 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาเอก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ED-032-302 ระบบจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา

รายวิชาบังคับกอน

ED-032-102
ขั้นตอนวิธีและ
โครงสรางขอมูล

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ED-032-304 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา
ED-032-306 โปรแกรมการสอนผานเว็บ
ED-032-308 คอมพิวเตอรกราฟก
ED-032-310 การสรางภาพแอนนิเมชั่นดวย
คอมพิวเตอร

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

รวม 21 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาเอก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับกอน

ED-002-411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ED-032-307
Xx-xxx-xxx
ED-032-301
ED-032-303
ED-032-305

พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
วิชาเอกเลือก 1
การสัมมนาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขนั้ สูง ED-032-106
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ED-032-309

การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร
ทางการศึกษา

รายวิชาบังคับกอน

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
3(2-2-5)

รวม 21 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาเอก
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับกอน

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลือก 1
ED-032-403 การออกแบบระบบการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคส
ED-032-401 โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
1(0-60-0)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

รวม 13 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาเอก

Xx-xxx-xxx
Xx-xxx-xxx
ED-032-402
ED-032-404

หมวดวิชาเลือกเสรี

Xx-xxx-xxx

วิชาชีพครูเลือก 2
วิชาเอกเลือก 2
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชาเลือกเสรี 2

รายวิชาบังคับกอน
ED-005-435 การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู
1

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
1(0-60-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

รวม 16 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
ฝกประสบการณ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รายวิชาบังคับกอน
ED-005-436 การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู
2

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
6(0-360-0)

รวม 6 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
ฝกประสบการณ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รายวิชาบังคับกอน
ED-005-537 การ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1

หนวยกิต
(ทฤษฎีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง)
6(0-360-0)

รวม 6 หนวยกิต
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันดวยการฟง พูด อาน และเขียน
เกี่ ย วกั บ การบรรยายสิ่ ง ที่ ทํ า อยู เ ป น ประจํ า การเล า เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต
การบ รรยายแฟ ชั น แ ละรู ป แบ บ การแต ง ตั ว การเล า ประสบการณ ชี วิ ต
การเปรียบเทียบสิ่งที่มนุษยและธรรมชาติสรางขึ้น 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.
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GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย ทักษะการใชภาษาด านการพูด การฟ ง การอาน
และการเขีย น เพื่ อ ใช เป น เครื่อ งมื อ ในการศึ ก ษาหาความรู และการสื่ อ สารใช
ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
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 การฟง การอา นและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนน ทักษะการพู ด
และการฟง การเลือกใชภาษาที่เหมาะสมและสุภาพในการสนทนา สํานวนภาษาที่
เหมาะสม โครงสรางไวยากรณพื้นฐานเพื่อการติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน และในสถานที่ทํางานจริงอยางมีประสิทธิภาพ
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.
GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย
2(2-0-4)
Aesthetics in Thai Language
ความหมายและความสําคัญ ของสุนทรียภาพทางภาษา กลวิธีการสรางสรรคและ
สื่ อ สารภาษาที่ มี สุ น ทรี ย ภาพในคํ า และสุน ทรี ย ภาพในรูป แบบ งานเขี ย นเชิ ง
สรางสรรคทั้งรอยแกวและรอยกรอง
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 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนําไปใช
2(2-0-4)
English Reading and Writing for Usage
ทักษะการใชภาษาอังกฤษผานการเรียนรูจากสื่อตาง ๆ ที่ถูกใชในการซื้อขายสินคา
การทําธุรกรรมทางการเงิน การเดินทางทองเที่ยว และการสงการดในโอกาสตาง ๆ
โดยเนนการใชทักษะการอานและการเขียนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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.
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GE-010-006 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทั่วไป
2(2-0-4)
Reading and Writing English for General Purpose
การอา นและตีความขอความจากสื่อตาง ๆ โดยใช กลวิธีการเดาความหมายจาก
การสรา งคํา ตั วชี้แ นะในบริบ ท การใชพ จนานุ กรมภาษาอั งกฤษ-ไทย การอ า น
คํา แนะนํา ปา ยสัญ ลักษณ ฉลากยา และผลิตภั ณฑ การเขียนแนะนําตนเอง และ
ผูอื่น การเขียนเพื่อการสมัครงาน
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 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Chinese for Daily Life Communication
ระบบสัทอักษรจีน ความสัมพันธระหวางสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน ไวยากรณจีน
คํ า ศั พ ท และรู ป แบบประโยคที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คนทั ก ทาย ครอบครั ว ของฉั น
การซื้อของ การบอกเวลา การทํางาน และกิจกรรมชื่นชอบ ฝกการใชภาษาจีน
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.
GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
English for Communication in Daily Life
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้นดวยการฟง พูด
อาน และเขียนเกี่ยวกับการบรรยายบุคลิกภาพ การอภิปรายปญหาสิ่งแวดลอมและ
แนวทางแก ไ ข การอภิ ป รายสั ม พั น ธภาพที่ ดี การบรรยายคุ ณ สมบั ติ ที่ นํ า ไปสู
ความสํ า เร็ จ การพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ แน วดนตรี แ ละบทเพลงในความทรงจํ า
การอภิปรายการทองเที่ยวที่ชื่นชอบ
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.

30
GE-010-009 การอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2(2-0-4)
Academic English Reading and Writing
การอานเพื่อความเขา ใจและการเขียนยอหนาในหัวขอเกี่ยวกับ ข อมูลสว นบุคคล
ครอบครัว สิ่งของในบาน โฆษณาสินคา การบริการอาหาร กิจ กรรมในเวลาว าง
และสถานที่นาสนใจ
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 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Vietnamese for Communication in Daily Life
ระบบสัทอัก ษรเวียดนาม ความสัมพั น ธระหวา งสัทอักษรกั บตั วอักษรเวี ย ดนาม
ไวยากรณ เวี ย ดนาม คํ า ศั พ ท และรู ป แบบประโยคที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การทั ก ทาย
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทํ างาน และกิจกรรมที่ชื่ น ชอบ
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.
GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Laos for Communication in Daily Life
ระบบสั ท อั ก ษรลาว ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั ท อั ก ษรลาวกั บ ตั ว อั ก ษรลาว
ไวยากรณ ลาว คํ า ศั พ ท และรู ป แบบประโยคที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทั ก ทาย
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทํางาน 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 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Khmer for Communication in Daily Life
ระบบสั ท อั ก ษรเขมร ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั ท อั ก ษรเขมรกั บ ตั ว อั ก ษรเขมร
ไวยากรณ เ ขมร คํ า ศั พ ท และรู ป แบบประโยคที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทั ก ทาย
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทํ างาน และกิจกรรมที่ชื่ น ชอบ
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.
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กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Morality for Living
ความหมายและบอกชนิดของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญา ศาสนา ทั้งตะวันออก
และตะวันตก ปรัชญาความจริงของชีวิต โดยเนนจริยธรรมตามแนวศาสนาพุ ทธ
คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดู ฯลฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีคุณคาโดยเนนการ
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, BrahmanismHinduism etc; life quality improvement with valuing focusing on self,
people and work improvement.
GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Aesthetics for Life
คุณคาทางสุนทรียศาสตรดานดนตรี นาฏศิลป และศิลปะ เพื่อใหเกิดจิตใจที่ดีงาม
จากการสัม ผัส และการรับ รูศาสตรแตล ะแขนง ซึ่ งนํ า มาดวยความชื่ น ชมคุณ ค า
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 การรูสารสนเทศ
2(2-0-4)
Information Literacy
แนวคิดและความสํา คัญ ของการรูสารสนเทศกับการศึกษา กระบวนการพัฒ นา
ทั ก ษะการเรี ย นรู ส ารสนเทศ การคั ด เลื อ กแหล ง และทรั พ ยากรสารสนเทศ
การสื บ ค น สารสนเทศ การประเมิ น คุ ณ ค า ของสารสนเทศ การวิเคราะห แ ละ
สังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง 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.
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GE-020-004 ภาวะผูนําและการจัดการ
2(2-0-4)
Leadership and Management
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า บุ ค ลิ ก ภาพ ลั ก ษณะและบทบาทผู นํ า
การสร า งที ม งานและการทํ า งานเป น ที ม หลั ก การและทฤษฎี ก ารจั ด การ
การจัดตนเอง การจั ดการภาวะวิกฤต การจั ดการการเปลี่ยนแปลง การจั ดการ
ความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ
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.
GE-020-005 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and Self-Development
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย สาเหตุและปจจัยแหงพฤติกรรม แนวคิด
ในการพัฒนาตนเพื่อการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ศิลปะในการสราง
มนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสารและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
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 คุณคาของมนุษยในการดํารงชีวิต
2(2-0-4)
Human Value and Living
ความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย แนวความคิด ความเชื่อ และความมี
เหตุผลของมนุษย คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต เอกลักษณของวัฒนธรรม
และมารยาทไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตอยางมี
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 ภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2(2-0-4)
Wisdom for Local Development
แนวคิดและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิปญญา ภูมิปญญาทองถิ่นกับการดํารงชีวิต
ภูมิปญ ญาทองถิ่นกับ การพัฒนาของชุมชน ภูมิปญญาท องถิ่นกั บผลกระทบทาง
สังคมและกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
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.
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GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2(2-0-4)
Personality Development
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
เทคนิ ค วิ ธี ป รั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนและการพั ฒ นาตนเอง
สุขภาพจิตและการปรับตัว ความงดงามแหงบุคลิกภาพ
Meaning, concept, and theory of personality; factor influencing
personality; technique and method of personality improvement; selfperception and self-development; mental health and improvement;
beauty of personality.
กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก
3(3-0-6)
World Social Dynamics
วิวัฒนาการทางดา นสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และระบอบการเมืองการ
ปกครองของโลก สถานการณก ารเปลี่ ยนแปลงที่ มีผ ลกระทบตอ สังคมไทยและ
สังคมโลก การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
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 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Law in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ทรัพย
ครอบครัวและมรดก เอกเทศสัญญาชีวิตประจําวัน พินัยกรรม กระบวนการยุติธรรม
เบื้องตน 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
ความหมายและความสํ า คัญ ของวั ฒ นธรรม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
วัฒ นธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒ นธรรมไทย วัฒ นธรรมอีส าน วั ฒ นธรรม
ภาคเหนือและวัฒ นธรรมภาคใต การวิเคราะห การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
กระแสโลกาภิวัตนท่มี ผี ลกระทบตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย
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 เปาหมายและยุทธศาสตรของอาเซียน
การเมื อง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒ นธรรมของประเทศ
สมาชิก ขอดีและขอดอยของการรวมเปนสมาชิกของอาเซียน การปรับตัวของไทย
เพื่อรองรับการเปนสมาชิกของอาเซียน
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 กาฬสินธุศึกษา
2(2-0-4)
Kalasin Studies
ประวัติความเปนมาของกาฬสินธุ ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ รายได และเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงทองเที่ยวและโบราณสถาน ปญหาและแนวทางแกปญหา
ดา นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ บทบาทมหาวิท ยาลัยกาฬสิน ธุ ในการพัฒ นา
ทองถิ่น
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
แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของเพศวิ ถี อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ พั ฒ นาการทางเพศ
สุข อนามัย ของวัย เจริญ พั น ธุ และการดูแ ลสุข ภาพตามช ว งวัย อายุ คา นิ ย มและ
ความหลากหลายทางเพศ สั มพั น ธภาพระหวา งบุ คคล สถานภาพและสถาบั น
ครอบครัว ทั ก ษะการต อ รองและการสื่อ สารตามเพศ พฤติ กรรมเสี่ ย งตามเพศ
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การเขาถึงแหลงบริการสุ ขภาพที่เป น มิตร
อิทธิพลของสื่อสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอเพศวิถี
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 จริยธรรมแหงพลเมือง
2(2-0-4)
Citizenship Ethics
ความหมาย ความสําคัญ ของจริยธรรมแหงพลเมือง สิทธิ หนาที่ของพลเมือง และ
สิทธิแหงความเปนมนุษย สาเหตุ ประเภท สถานการณการทุจริต การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จิตสํานึกสาธารณะ สิทธิชุมชนกับการดูแลประโยชนสวนรวม
ความกตัญูตอแผนดิน
Meaning and importance of ethics of citizen; right and duty of citizen
and human right; cause, type, and corruption situation and anticorruption; public consciousness, community right and public interest
protection; gratitude towards country.
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2(1-2-3)
Life and Environment
ความหมายและความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล อ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ
สิ่ง แวดลอม นิเวศวิท ยาเบื้ องต นและระบบนิ เวศ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มลภาวะ พลั ง งานทดแทน และการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
สถานการณ แ ละปญ หาสิ่งแวดลอมระดับ โลกและประเทศไทย การอนุรัก ษ แ ละ
การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน
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
หลัก การและกระบวนการคิด การคิดระดั บ สู ง ได แก การคิ ดวิ เคราะห การคิ ด
สังเคราะห การคิดวิจารญาณ การคิดสรางสรรค การแกปญ หาเชิงวิทยาศาสตร
การใชเหตุผล การประยุกตการคิดและการตัดสิน ใจที่สมเหตุผลในการแกปญ หา
การดํารงชีวิตประจําวัน
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 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Mathematics for Life
การคิด กระบวนการและรูปแบบการคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร ตรรกศาสตร
การให เหตุผ ล การแปลความหมายทางคณิ ต ศาสตร การเปรี ยบเทีย บหน ว ยวั ด
อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกตคณิตศาสตรและสถิ ติ
เพื่อการตัดสินใจและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
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 ทักษะและการรูสารสนเทศในยุคดิจิตัล
2(1-2-3)
Skills and Information Literacy in Digital Age
แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของสารสนเทศ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร โ ครงข า ย
อิ น เตอรเน็ ต และการสื บ ค น ข อ มู ล มั ล ติ มี เดี ย ระบบฐานข อ มู ล เบื้ อ งต น ระบบ
สารสนเทศและการประยุกตใชในองคกร การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ
การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร
แนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
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
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีส ารสนเทศต อชีวิต และ
การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย องค ป ระกอบด า นฮารด แวร การใช ร ะบบโปรแกรม
การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการจัดทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ การนําเสนอ
และการจัดฐานขอมูล การใชงานโครงขายคอมพิวเตอร การแลกเปลี่ยนขอมูลบน
ระบบโครงรางคอมพิวเตอร การเคารพในทรัพยสินทางปญญา
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
ความหมายและความสําคัญของสมุนไพรไทย สวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพร หลักเบื้องตน
ในการใชสมุ นไพร สมุนไพรกับการดู แลสุขภาพ สมุนไพรเพื่อความงาม เครื่องสํ าอาง
จากสมุนไพร สมุนไพรไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางสุข
2(1-2-3)
Science and Technology for Happiness
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประยุ ก ต
ความก า วหน า และผลกระทบของเทคโนโลยี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมใน
การใชเทคโนโลยี การสรางความสุขจากการใชเทคโนโลยี
Science and technology; information technology and applied
communication; advancement and impact of technology; morality
and ethics in using technology; making happiness from technology
usage.
กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ
GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sport and Recreation for Health
พัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับวิธีการออกกําลังกาย การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย ฝกทักษะการออกกําลังกาย และเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง
รูหลักโภชนาการสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใชเวลาวางให
เปนประโยชน การเรียนรูการใชชีวิตและการทํางานรวมกัน ฝกการเปนผูนําผูตามที่
ดี ในการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข ทั้งรางกาย จิตใจ และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
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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หมวดวิชาเฉพาะดาน 132 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพครู 51 หนวยกิต
1. วิชาชีพครู 37 หนวยกิต
1.1 วิชาชีพครูบังคับ 31 หนวยกิต
ED-002-101 ความเปนครู
3(2-2-5)
To Be a Teacher
สภาพงานครู คุ ณ ลั ก ษณะ และมาตรฐานวิช าชี พ ครู การปลู ก ฝ งจิ ต วิ ญ ญาณ
ความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ครู การสรา งความกา วหนาและพัฒนาวิช าชีพ ครูอยางตอเนื่อง ใชความ
รอบรู ใ นเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนและกลยุ ท ธ ก ารสอน เพื่ อ ให ผู เรี ย นคิ ด วิ เคราะห
สังเคราะห สรา งสรรคสิ่งใหม ๆ ได แสวงหาและเลื อกใช ขอมู ลขา วสารความรู
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนมีจิตวิญญาณความเปนครูหลักธรรมมาภิบาลและความซื่อสัตย
สุจริต คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรสุ ภากําหนด
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม 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.
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ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา
3(2-2-5)
Philosophy of Education
ปรั ช ญาการศึก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี ท างการศึ ก ษาและหลั ก การศึ ก ษา ศาสนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสราง
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประยุกตใชปรัชญาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับ
ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Educational philosophy, concepts, theories and principles of
education; religion, economy, society and culture; concepts and
strategies in educational management for promoting sustainable
development; application of philosophy for school development;
analysis of educational philosophy for sustainable development.
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
2(1-2-3)
Language and Culture for Teachers
ภาษาและวัฒ นธรรมไทยเพื่ อการเปนครู การใชทักษะการฟง การพู ด การอาน
การเขี ย นภาษาไทย เพื่ อ การสื่ อ ความหมายอย า งถู ก ต อ ง การใช ภ าษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
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 ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสําหรับครู
2(1-2-3)
Foreign Language and Culture for Teachers
ภาษาอังกฤษเพื่อ พั ฒนาวิชาชีพ ครู การใชทักษะการฟ ง การพู ด การอ าน และ
การเขีย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่อ ความหมายอย า งถู กตอ ง การใช ภ าษาและ
วัฒนธรรมตางประเทศเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
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 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology and Guidance for Teachers
จิต วิ ทยาพื้ นฐานและจิ ต วิท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย จิ ต วิ ทยาการเรีย นรู และ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา การใหคํา แนะนํา
ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปฏิบัติการใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและ
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
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
3(2-2-5)
Curriculum Design and Development
หลั กการและแนวคิ ด ในการจั ด ทํา หลั กสู ตร การนํ า หลั ก สูต รไปใช การพั ฒ นา
หลัก สู ตร ปฏิ บั ติ ก ารวิเคราะห ห ลั ก สูต รและสามารถจั ด ทํ า หลัก สู ตร ประเมิ น
หลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
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 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรู
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
รูจั ก คิ ด วิ เคราะห คิ ด สร า งสรรค แ ละแก ป ญ หาได การบู ร ณาการการเรี ย นรู
แบบเรียนรวมและการจัดการศึกษาพิเศษ การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
ปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง และการสราง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
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
หลั ก การ แนวคิ ด การออกแบบ การประยุ ก ต ใช และการประเมิ น สื่ อ และ
นวัต กรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการเรีย นรู และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การสื่ อ สาร และการประยุก ตใช แ ละการประเมิ น สื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการสื่อสาร
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 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
และปฏิ บั ติ ก ารวัด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เรี ย น และการนํ า ผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนได
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
3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา วัฒนธรรมในองคกร
มนุษยสัมพันธในองคกร การทํางานเปนทีม และการจัดการโครงงานและโครงการ
ฝกอาชีพ หลักการฝกอาชีพ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณ ภาพการศึก ษาการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา การจั ด การคุ ณ ภาพการจั ด
กิ จ กรรมการเรีย นรูแ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรียนรู อย า งตอ เนื่ อ ง และสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
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-002-411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ในการวิ จั ย การใช แ ละผลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู การนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ในการจั ด การเรี ย นการสอน และ
ปฏิบัติการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
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 6 หนวยกิต
ED-003-312 สัมมนาปญหาการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Educational Problems
ระบบการจัดสัมมนา และการปฏิบัติการสัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar systems and practices of organizing a seminar on
educational problems.
ED-003-313 การจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร
3(2-2-5)
Co-curriculum Activity
ความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร ประเภทและประโยชน
ของกิจกรรมรวมหลักสูตร ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร
ลัก ษณะของผู นํ าและผู ตามวิถี แ ห ง ประชาธิ ป ไตย หลัก การจั ดและการบริห าร
กิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การประเมินผล
กิจกรรมรวมหลักสูตร การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมรวมหลักสูตร
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.
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ED-003-314 ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
Teaching Skills and Techniques
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน บุคลิกภาพ
ของครูในการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การฝกทักษะ
การสอน เชน ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการเราความสนใจ การตั้งคําถาม
การอธิบายและการเลาเรื่อง การใชกระดานดํา การใชกิริยาวาจาทาทาง การสรุป
บทเรียน การใชเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนกลุมใหญ การสอนกลุม
ยอย วิธีการสอนแบบตาง ๆ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอนโดย
ใชก ระบวนการคิด และการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช ใน
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 thinkingprocess; and application of information and communication
technology for instructional management.
ED-003-315 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Operation and Maintenance of Educational
Technology Equipment
หลักการ ระบบการทํางาน วิธีใช และการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
และปฏิบัติการใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
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
3(2-2-5)
Information Technology in Education
การทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทํา งานของอินเทอรเน็ต การใช
งานอิ น เทอรเน็ ต ไปรษณี ย อิเล็ ก ทรอนิ ก ส เวิ ล ด ไวด เว็ บ การประชุม ทางไกล
(Teleconference) อินเทอรเน็ตในวงการศึกษาไทยเพื่ อพัฒนาและการคน คว า
ทางการศึกษา และปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และรับสงไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
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 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมายและความสําคัญ ของการใชคอมพิ วเตอรมัลติ มีเดียเพื่ อการนํา เสนอ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ และปฏิบัติการออกแบบและสราง
ผลงานโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เพื่ อ การนํ า เสนอในการเรี ย นการสอนและ
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 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction Development
หลักการ ทฤษฎี การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบตาง ๆ การออกแบบ
ขั้ น ตอนการสร า ง เทคนิ ค วิธีก ารใช โปรแกรมนิ พ นธ หรือ โปรแกรมประยุ ก ต
ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ สร า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน การหาประสิ ท ธิ ภ าพ
ของบทเรียน และปฏิ บั ติการสรา งบทเรียนคอมพิ ว เตอรคอมพิ ว เตอรชว ยสอน
แบบใดแบบหนึ่ง และสามารถนําไปใชในหองเรียนได
Principles and theories of constructing various types of computerassisted 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 การสรางแบบทดสอบ
3(2-2-5)
Test Construction
ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสรา งแบบทดสอบชนิดต า ง ๆ และ
การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน การนําแบบทดสอบไปใช 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
3(2-2-5)
Measurement of Affective Domain
ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสราง
เครื่อ งมือ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ การแปลผลและการนํ า ผลการวั ด
จิตพิสัยไปใช และปญหาและแนวทางแกไขการวัดจิตพิสัย
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 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ
3(2-2-5)
Performance Evaluation
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติ และจุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียนดาน
การปฏิ บัติ การสรางเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานการปฏิบัติ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อ การแปลผลและการนํ า ผลการประเมิ น ดา น
การปฏิบัติไปใช และปญหาและแนวทางแกไขการประเมินดานการปฏิบัติ
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 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
3(2-2-5)
Research and Development of Learning Development
แนวคิ ด รูป แบบ และวิ ธี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นานวัต กรรมการเรีย นรู อภิ ป ราย
ความสําคัญและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และฝก
ปฏิ บั ติ ก ารเก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ กํ า หนดป ญ หาการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น ฝ ก ปฏิ บั ติ
การออกแบบการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เก็ บ ข อ มู ล
การวิเคราะหขอมูล และการเขียนโครงรา งการวิจัย ทดลองปฏิบัติการวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู การนําเสนอ 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 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Qualitative Research for Learning Development
หลักการพื้น ฐานของการวิ จั ยเชิงคุณ ภาพที่ใชในการวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาการเรียนรู
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ขอมูลเชิง
คุณ ภาพการวิเคราะหขอมูลเชิ งคุณ ภาพ ความเที่ยงและความตรงของการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ การใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ และ
การประยุกตใชการวิจัยเชิงคุณภาพมาพัฒนาการเรียนรู
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 การสรางเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Construction of Research Instruments for Learning Development
ความหมาย และลักษณะของการเก็บขอมูลดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
หลักและวิธีการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือ ปญ หาและ
แนวทางแกไขสําหรับการพัฒนาเครื่องมือวัดและฝกปฏิบัติเพื่อสรางเครื่องมือวัด
สําหรับเก็บขอมูลของการวิจัยเพื่อการเรียนรู
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 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
Statistical Packages for Research
การใช โ ปรแกรมสํ า เร็จ รู ป ทางสถิ ติ เพื่ อ คํ า นวณรอ ยละ การวั ด แนวโน ม เข า สู
สวนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความสัมพันธ
และการถดถอย การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง และการ
ทดสอบแบบไมอิงพาราเมติก เชน ไคสแควร การฝกวิเคราะห ขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
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 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Computer Programs for Research
ความรูเบื้อ งต น เกี่ ย วกับ การใช ค อมพิ ว เตอร ประเภทและลั ก ษณะสํ า คั ญ ของ
โปรแกรมสําเร็จรูป กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย และ
การสร า งแฟ ม ข อ มู ล (Data file) และการสร า งแฟ ม คํ า สั่ ง (Command file)
เพื่อการวิเคราะหขอมูลลักษณะตาง 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 จิตวิทยาเด็กและวัยรุน
3(2-2-5)
Child and Adolescent Psychology
ความเข า ใจพื้ น ฐานของจิ ต วิ ท ยาเด็ ก และวั ย รุ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการ พฤติกรรมและปญหาของเด็ก
และวัยรุน และการใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาเด็กและวัยรุน
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
3(2-2-5)
Personality and Adaptation
ความรูเบื้ องตน เกี่ ย วกับ บุ ค ลิ กภาพ ทฤษฎีบุ คลิ กภาพ การวั ดบุ คลิ ก ภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว และกลไกในการปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
Introduction to personality; personality theories; personality
measurement and development; the adjustment; and mechanism in
adjustment for effectively living in community.
3(2-2-5)
ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา
Theories and Techniques of Counseling in Educational Institution
มโนคติตางๆ เกี่ยวกับ ธรรมชาติมนุษย โครงสรางและพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ธรรมชาติของความวิตกกังวล เปาหมายของการปรึกษา บทบาทหนาที่ ของผูให
การปรึ ก ษา จรรยาบรรณการเป น ผู ให การปรึ ก ษา กระบวนการและขั้ น ตอน
การปรึกษา เทคนิคตาง ๆ ตามแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ประโยชนและขอจํากัดของ
ทฤษฎีการปรึกษาตาง ๆ ที่ใชในสถานศึกษา 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 ทักษะการปรึกษาเบื้องตนและการปรึกษารายบุคคล
3(2-2-5)
Basic Counseling Skills and Individual Counseling
การฝกทัก ษะพื้นฐาน และเทคนิคตา งๆ ในการปรึกษารายกรณี การสัม ภาษณ
การสร า งสั ม พั น ธภาพ การฟ ง และการเลื อ กวิ ธี ก ารบํ า บั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การวิเคราะหประเมินปญหาและความตองการของผูรับการปรึกษา กระบวนการ
ส ง ต อ ในกรณี เร ง ด ว น การวางแผนกระบวนการและการบู ร ณาการเทคนิ ค
ที่เหมาะสมในการใหการปรึกษา
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

เทคนิคกลุมในการปรึกษา
3(2-2-5)
Group Techniques in Counseling
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ กลุ ม ต า ง ๆ องคป ระกอบของกลุ ม กระบวนการขั้ น ตอน
ของกลุม จุดมุงหมายของกลุม ขอเดนขอจํากัดของการดําเนินการกลุม กลุมชนิด
ตาง ๆ การประเมินและการใชเทคนิคตาง ๆ จรรยาบรรณในการดําเนินการกลุม
เทคนิคการปรึกษาแบบกลุมเนนการพัฒ นาแนวคิด เจตคติ ทักษะในการนํากลุม
การฝ ก ทั ก ษะการปรึ ก ษาแบบกลุ ม และการฝ ก ทั ก ษะการเป น ผู นํ า กลุ ม ที่ มี
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
3(2-2-5)
Inclusive Education
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ ลักษณะและ
ประเภทเด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เศษ การปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ การจั ด การศึ ก ษา
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 พลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครู
2(1-2-3)
Physical Education and Health Education for Teachers
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพลศึกษา สุขศึกษา การเจริญเติบโต
และพั ฒ นาการของมนุ ษ ย ประเภทและวิ ธี ก ารออกกํ า ลั ง กายที่ ถู ก ต อ งและ
เหมาะสมกับ เพศและวัย ของนัก เรียน การเสริมสรา งคุ ณ ธรรมด า นต า ง ๆ เช น
รับผิดชอบ วินัย ความเปนผูนํา ผูตาม ความมีน้ําใจเปน นักกีฬา ฯลฯ ตลอดจน
วิธีก ารเสริ ม สรา งสุ ข ภาพ สมรรถภาพ การป อ งกั น โรค และการบํ า บั ด รัก ษา
เบื้องตน เพื่อการดํารงชีวิตอยา งปลอดภัย รวมถึงการศึกษากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด
2(1-2-3)
Unit leaders of Boy-scouts, Girl-scouts and Girl-guides
ประวัติ ความมุงหมาย ความสํา คัญ และอุด มการณข องลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด ความรูเบื้ อ งตน คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของการเป น ผูกํ า กับ ลู กเสื อ
เนตรนารี และยุวกาชาดและการฝกอบรมตามหลักสูตรผูกํากับลูกเสือเนตรนารี
และ ยุวกาชาดขั้นความรูเบื้องตน
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. วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 14 หนวยกิต
ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
1(0-60-0)
Practicum 1
ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสราง
ความรูดว ยตนเอง สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่ อจุดประสงคการสอน
ที่หลากหลาย และการออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล
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(0-60-0)
Practicum 2
รายวิชาบังคับกอน: ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
Prerequisite: ED-005-435 Practicum 1
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริงการตรวจขอสอบ
การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน
การวิจัยแกปญ หาผูเรียนการพั ฒ นาความเปน ครู มืออาชีพ และสามารถปฏิ บัติ
การสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน
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(0-360-0)
Internship 1
รายวิชาบังคับกอน: ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
Prerequisite: ED-005-436 Practicum 2
ปฏิ บัติการสอนวิช าเอก การวั ดและประเมิน ผล และนํา ผลไปใช ในการพั ฒ นา
ผูเรียน การทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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(0-360-0)
Internship 2
รายวิชาบังคับกอน: ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Prerequisite: ED-005-537 Internship 1
ปฏิ บัติ งานการจั ดการเรียนรูในสาขาวิช าเอก แลกเปลี่ ยนเรีย นรู หรือแบ งป น
ความรูในการสัม มนาการศึกษา ทํ าการประเมิน ปรับ ปรุ ง และศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อ
พัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา
Practices on learning management in a major subject; exchanging or
sharing knowledge in educational seminar; evaluating, improving and
conducting a research for learner development in school.
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กลุมวิชาเอก 83 หนวยกิต
1. วิชาเอก 71 หนวยกิต
1) วิชาดานความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ED-032-101 โปรแกรมประยุกตทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Application Software
การปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของซอฟตแวรสํานักงานอัตโนมัติ ซอฟตแวรประยุกต
และการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทตา ง ๆ เชน โปรแกรมประมวลคํา
โปรแกรมกราฟ ก และนํ า เสนอ โปรแกรมตารางทํ า งาน และโปรแกรมจั ด การ
ฐานขอมูล เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการจัดทําเอกสารและการนําเสนอ ตลอดจนสามารถนําโปรแกรมตาง ๆ มาชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 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 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
Algorithms and Data Structures
หลักขอมูลของขั้นตอนวิธี โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน แถวคอย เรียงทับซอน
แถวเรียงลําดับ รายการโยง โครงสรางขอมูลไมเชิงเสน ตนไม กราฟ ฮีป ทวิ ภาค
ขั้นตอนวิธีของตนไม การเรียงลําดับขอมูล ตารางแฮช และการบีบอัดขอมูล
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 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Architectures
รายวิชาบังคับกอน: ED-032-104 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
Prerequisite: ED-032-104 Mathematics for Computers
ระบบคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล หนวยความจํา มอดูลรับเขา/สงออก
การเชื่อมตอองคประกอบดังกลาว หนวยประมวลผลกลางหนวยควบคุม เรจิสเตอร
หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะ หนวยคําสั่ง และการเชื่อมตอของหนวย
ดั ง กล า ว สถาป ต ยกรรมการออกแบบชุ ด คํ า สั่ ง และชนิ ด ข อ มู ล การจั ด ระบบ
คอมพิ ว เตอร แ บบขนานการจั ด ระบบหน ว ยประมวลผลหลายชุ ด และเน น
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน
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 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Circuit Description and Microcomputer Maintenance
ระบบ BUS (3-BUS Architecture) โดยใชไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณนาฬิกา
การอินเตอรเฟส หนวยความจํา หนวยปอนขอมูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ
อุปกรณที่ใชในการซอม หลักการซอมเบื้องตน
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 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Law and Ethics for Information Technology
ระเบียบ กฎกติกา มารยาททางสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
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
รายวิชาบังคับกอน: ED-032-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
และ ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล
Prerequisite: ED-032-103 Computer Architectures and
ED-032-102 Algorithms and Data Structures
สถาปตยกรรม เปาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการ การประมวลผล
การกําหนดการการประมวลผล ความรวมมือและการประสานเวลาของ การประมวลผล
สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การปองกัน การจัดการหนวยความจํา หนวยความจํากายภาพ
หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บสํารอง จานบันทึกหนวยเก็บ หนวยรับเขา/
สงออก แฟมขอมูลสารระบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องตน และ
ระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน
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 เครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Networks
เครือขา ยคอมพิว เตอรเบื้อ งตน สื่อ สงสัญ ญาณ โครงสร า งการวางเคเบิ ล การวาง
เคเบิลในแนวราบ ขายสายแกนหลัก พื้นที่โทรคมนาคม การทดสอบและการรับรอง
การวางเคเบิ ล การออกแบบการวางเคเบิ ล การติด ตั้งสายเคเบิ ล การทํางานของ
บริดจโพรโทคอลตนไมแบบทอดขาม ขายงานบริเวณเฉพาะที่ อีเทอรเน็ต
การสลับเสนทางขั้นพื้นฐาน ขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเสมือนที่อยูอินเทอรเน็ต
การจัด เส น ทางแบบคงที่ การจั ด เส น ทางแบบพลวั ต โพรโทคอลการจั ดเส น ทาง
สารสนเทศ การจั ดเสน ทางแบบระยะสั้ น เป น อั น ดั บ แรก การปรับ ตั้งอุ ป กรณ จั ด
เสนทางขั้นพื้นฐาน การเชื่อมตอแบบอนุกรม และขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบไรสาย
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ
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 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
English for Computer Teachers
การฝกทักษะ การฟง พูด อาน เขียน และการใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับชิ้นสวนและ
อุปกรณคอมพิวเตอร การฝกทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใชในกระบวนการทํางานทาง
คอมพิวเตอร ทั้งจากทางอินเตอรเน็ต และจากแหลงการเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับวิชาชีพครู
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) วิชาดานการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษา และการเขียนโปรแกรม
ED-032-104 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
3(2-1-5)
Mathematics for Computers
ตรรกศาสตรพื้นฐาน พีชคณิตบูลีน เซ็ต ความสัมพันธของฟงกชัน ระบบจํานวน เลข
ฐาน เมตริกซและดีเทอรมิแนนท
Fundamentals of logic, Boolean algebra, set, relation of function,
number systems, numerical base, matrices and determinant.
ED-032-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
ภาษาโปรแกรมพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ ฟงกชัน
และหน ว ยรั บ เข า /ส ง ออกข อ มู ล คํ า สั่ ง ควบคุ ม และคํ า สั่ ง ปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตัวชี้และการใชเนื้อที่ในหนวยความจําตัว แปร โลคอล
และโกลบอล การสงคาระหวางฟงกชัน สตริงก แฟมขอมูลการรับเขา/สงออกขอมูล
แถวลําดับ ประเภทมิติเดียวและสองมิติการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
การแกจุดบกพรองโปรแกรม และการสรางโครงสรางขอมูลโดยใชอ็อบเจกตและตัวชี้
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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Programming Languages
รายวิชาบังคับกอน: ED-032-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Prerequisite: ED-032-106 Computer Programming
หลั กการและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องคป ระกอบในการเขี ย นและออกแบบโปรแกรม
คอมพิ วเตอรขั้น สู งโดยใชภ าษาเชิ งวั ตถุ การจั ดการระบบฐานขอ มู ล การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต และกรณีศึกษาทางคอมพิวเตอรศึกษา
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 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Education System Design
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การประยุกตใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
แหลง การเรี ย นรู และเครื อ ข า ยการเรีย นรู การวิ เคราะห ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก การออกแบบ
การผลิต การใช การประเมิน การปรับปรุง และการบํารุงรักษาเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสม
และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
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.
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ED-032-301 การสัมมนาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Computers for Education
ประเด็นปญหาการศึกษาในทองถิ่น การศึกษาคนควา และอภิปราย เพื่อหาแนวทาง
ในการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาประยุ ก ต ใช ในการแก ป ญ หา
ในการศึกษาทองถิ่น เนนการคิดวิเคราะห 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.
ED-032-302 ระบบจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Database Management Systems for Education
รายวิชาบังคับกอน: ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล
Prerequisite: ED-032-102 Algorithms and Data Structures
ความหมายและความสําคัญของระบบฐานขอมูล แนวคิดพื้นฐานการจัดเก็บ และ
การคนคืนขอ มูลจากฐานขอมู ล สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล ประเภทของ
ฐานข อ มู ล ฐานข อ มูล เชิ งสั ม พั น ธ การออกแบบระบบฐานข อมู ลเชิ งสั มพั นธ การจั ดการ
ฐานขอมูล อภิมหาขอมูล หนาที่ตาง ๆ ของการจัดการขอมูล การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง
การฟนสภาพและการควบคุม ความปลอดภัย และการคงสภาพของขอมูล
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 โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
3(2-2-5)
Special Projects in Computer Education
ป ญ หาทั่ วไปและป ญ หาเฉพาะเรื่องทางการศึก ษาเพื่ อหาวิ ธี แ กป ญ หา การเขีย น
ผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการแกปญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรภาษาใด
ภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา เพื่อใชงานหรือแกปญหานั้น ตลอดจนการทําโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอรศึกษา ดวยกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค
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.
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ED-032-402 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Information Management System for Education
ระบบสารสนเทศสําหรับคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา วิธีการ
พัฒนาระบบ เทคโนโลยีการคํานวณ และการประมวลผลดวยคอมพิ วเตอร ระบบ
จัดการฐานขอมูลและการใชการสื่อสารขอมูลเปนพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
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.
3) วิชาดานการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
ED-032-207 เครือขายสังคมออนไลนสําหรับการศึกษา
3(2-2-5)
Social Networks for Education
ความหมาย พั ฒ นาการ แนวโน ม และผลกระทบของเครื อ ข า ยสั งคมออนไลน
การประยุกตใชเครือขายสังคมออนไลน เพื่อการศึกษาและการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21
การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนอยางเหมาะสมและสรางสรรค
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 หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร
3(2-2-5)
Principles of Software Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร หลักการพั ฒนาซอฟแวรทางการศึกษา
การออกแบบ การหาคุณภาพ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร แนวโนมใน
การพัฒนาซอฟแวร
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 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Development of Computer-Assisted Instruction
หลั ก การทฤษฎี ก ารสร า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร กระบวนการพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมประยุกต
หรือเขียนโปรแกรมภาษาเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
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.
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ED-032-304 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia Courseware Design for Education
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมัลติมีเดีย บทบาทและความสําคัญของมัลติมีเดีย หลักการ
และทฤษฎีที่ เกี่ย วข อ งกับ การออกแบบและการสรา งบทเรีย นมั ล ติ มีเดีย การฝ ก
ปฏิ บั ติ ก ารใช โ ปรแกรมสํา เร็จ รูป เป น เครื่ องมือ สํา หรับ สรา งและพั ฒ นาบทเรีย น
มัลติมีเดียประเภทตางๆ และนําไปประยุกตใชเพื่อการศึกษาได
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.
ED-032-306 โปรแกรมการสอนผานเว็บ
3(2-2-5)
Web-based Teaching
การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของเว็บเพจ ระบบ Hyperlink การออกแบบเว็บ
เพจเบื้องตน การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป กาทดสอบ
การทํางานของเว็บเพจ 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 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Graphic Computers
ความหมายและซอฟตแวรดานกราฟก การใชงานซอฟตแวร ดานกราฟก ออกแบบ
และสรางสรรคผลงานดานศิลปะสําหรับครู ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกใน
การศึกษา โดยใชซอฟตแวรดานกราฟกอยางมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
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.
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ED-032-310 การสรางภาพแอนิเมชั่นดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Animation Construction by Computers
หลักการและวิธีการฝกทักษะในการสรางภาพและการสรางตัวอักษร การใชสีแสง
เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ แบบสองมิติและสามมิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสาํ เร็จรูป หรือโปรแกรมประยุกตที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติ ออกแบบการสราง
ภาพการตูนเคลื่อนไหว เพื่อใชในการนําเสนอและการสอน
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.
ED-032-403การออกแบบระบบการสอนและการจัดการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส 3(2-2-5)
Design of Instructional Systems and E-learning Management
การออกแบบระบบการสอนผานเทคโนโลยีเครือขายทั้งแบบใชสายและ ไรสาย เชน
e-learning (Electronic learning), U-learning (Ubiquitous Learning),
M-learning (Mobile Learning) และ D-learning (Distance Learning) เป น ต น
การฝกการสรางบทเรียน โดยใชโปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมประยุกตที่ทันสมัย
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 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Teaching Behaviors
วัต ถุป ระสงค เนื้อ หา อัต ราเวลาเรีย น และเอกสารหลักสู ต รคอมพิ ว เตอรร ะดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู
การเขียนกระดานการสรุปบทเรียน การผลิตและการใชสื่อการเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล การทําโครงการสอน 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 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Computer Learning Management for Basic Education
การจัดเรียงลําดับมโนมติ การจัดกระบวนการเรียนรูบนพื้นฐานงานวิจัยใหสอดคลอง
กั บ มาตรฐาน บริ บ ทของการเรีย นรู การเรีย นรูศ ตวรรษที่ 21 การประเมิ น ผล
การเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรู ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่
เอื้อ ตอ การพั ฒ นาผูเ รีย นแตละคนตามความสามารถอยา งเต็ มตามศั กยภาพของ
ผูเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Information Technology for Learning
แนวคิ ด หลั ก การ และการประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย น รู
องคประกอบหลัก และองคประกอบเสริม เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
เพื่ อ การเรี ย นรู การฝ ก ปฏิ บั ติ สรา งฐานความรู บ นเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร การ
ประเมินผลฐานความรู การจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรูในประชาคมอาเซียน
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 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Computer Applications in Sciences and Mathematics
การฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับและอนุกรม
การจัดหมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชัน การแกสมการ
เวคเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบื้ อ งตน ศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเนื้อหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
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 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3(3-0-6)
Digital Technology for Developing Economy and Society
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั ขั้นตอนการวางแผนและกลวิธีในการใช
สื่ออินเทอรเน็ต ลักษณะของเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิ ทัล การสรางแบรนด การ
สื่อสารออนไลน การผสมผสานสื่อออนไลนในรูป แบบต างๆ การสรา งขอไดเปรียบ
คูแขงดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 เกมสและสถานการณจําลอง
3(2-2-5)
Games and Simulation
ฮารดแวรและซอฟตแวร ประเภทเกมสและสถานการณจําลองที่ ใชในวงการศึกษา
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกมสและสถานการณจําลอง การสรางโปรแกรม ตลอดจน
การใชและประเมินผลเกมสและสถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติการสรางเกมสและ
สถานการณจําลองเพื่อการเรียนรู
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 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Research and Learning Development Using Computers
ทฤษฎีการเรียนรูคอมพิวเตอร แนวทางการพัฒนาการเรียนรูคอมพิวเตอร ทฤษฎี
การวิจัย ทางคอมพิวเตอรศึก ษา การประยุกตใชทฤษฎี ในการวิจัย เพื่อ พั ฒ นาการ
เรีย นรูค อมพิว เตอร สถิติ เพื่อ การวิจั ย กรณี ศึก ษางานวิจั ย เพื่อ พั ฒ นาการเรีย นรู
คอมพิวเตอร
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 การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
Data Mining
การทําเหมืองขอมูล และแมชชีนเลอรนนิงเบื้องตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ
ตัวแปรขอมูล วิธีการจํา แนกขอมูล ตน ไมชวยตัดสิ น ใจ การประเมิน ประสิทธิภาพ
และความนาเชื่อถือของโมเดล การประเมินประสิทธิภาพดวยลิฟทและตนทุน
การเตรียมขอมูลเพื่อการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล การหากฎความสัมพันธ
การแสดงขอ มูล ภาพ การสรุป ขอ มู ล การหาแนวโน มที่ ผิ ดปกติ การประยุ ก ต กั บ
การตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกคา การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูล
ไมโครอารเรย การประยุกตกับเรื่องอื่นๆ ผลกระทบตอสังคมของการทําเหมืองขอมูล
กับแนวโนมในอนาคต
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 การออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
Expert System Designs
ธรรมชาติของการจัดการ การตัดสินใจของมนุษ ย และการทํา โมเดลสํ า หรับ ระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ระบบผู เชี่ ย วชาญ ระบบ
สารสนเทศ ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือซอฟตแวร โมเดลเหตุการณแบบ
ไมตอเนื่องสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญ โมเดลแถวคอยสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญ เทคนิค
การหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด และเทคนิคปญญาประดิษฐในระบบผูเชี่ยวชาญ
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 การจัดการระบบเครือขาย
3(2-2-5)
Management of Network Systems
ระบบเครื อ ข า ย การออกแบบระบบเครือ ข า ย การประยุ ก ต ใช ร ะบบเครือ ข า ย
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับสถานศึกษา
Network systems, network system designs, application of basic
computer network systems for school.
ED-033-402 การจัดการความรู
3(2-2-5)
Knowledge Management
ขอมูล สารสนเทศและความรู มิติของความรู มูลเหตุท่ีทําใหเกิดการจัดการความรู
เหมืองความรู กระบวนการทํางานของเหมืองความรู ขั้นตอนการทําเหมืองความรู
การจัดการความรู เทคโนโลยีการจัดการความรู การจัดการองคความรูภาคปฏิบัติ
การจัดการความรูเพื่อนวัตกรรม การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา
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 เทคนิคการถายภาพและวีดีทัศนระบบดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Techniques of Photography and Digital Video Production
หลักการและทฤษฎีการถา ยภาพ การผลิตรายการโทรทัศนเบื้ อ งต น เครื่องมื อวั สดุ
อุปกรณในการผลิตระบบดิจิทัล การฝกทักษะการใชกลองถายภาพนิ่ง และกลองวิดีโอ
ดิจิทัล การตกแตงรูปภาพดวยโปรแกรมที่เกี่ย วข อง การจัดเก็ บขอ มูลด วยสื่อดิ จิทั ล
รวมทั้งการนําเสนอดวยสื่อดิจิทัล การปฏิบัติสรางรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
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 หัวขอคัดสรรทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Selected Topics in Computers
การคัดเลือกประเด็นปญหาและความตองการ ที่เกี่ยวของกับการประยุกตใช
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาในดานตาง ๆ ที่ให
เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อการศึกษาและปฏิบัติจริงในเชิงลึก โดยเนนการสราง
ความรูใหม หรือนวัตกรรมดานซอฟแวร ฮารดแวร เพื่อพัฒนาระบบการสอน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอน
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 การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3 (2-2-5)
Software Development for Mobile Devices
สถาป ตยกรรมของระบบปฏิ บัติการตาง ๆ สํ าหรับ อุ ป กรณ เคลื่อนที่ ที่กํ าลังเปน ที่
แพร ห ลาย ภาษาคอมพิ ว เตอร แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ในการพั ฒ นาซอฟต แ วร บ น
ระบบปฏิบัติก ารสํ าหรับ อุป กรณ เคลื่อ นที่ การออกแบบจียูไอ การเชื่อ มตอระบบ
เคลื่อนที่เขา กับ อุปกรณฮารดแวรตาง ๆ ไดแก ตัวเซ็นเซอร ตัวรับ สัญ ญาณจีพีเอส
อุ ป กรณ อิ น พุ ต ต า ง ๆ เป น ต น รวมถึ ง การใช งานเอพี ไ อต า ง ๆ สํ า หรั บ พั ฒ นา
ซอฟตแวรบนระบบเคลื่อนที่
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 วิธีสอนคอมพิวเตอรสําหรับผูที่มีความบกพรอง
3(2-2-5)
ทางการมองเห็น การฟง และ การพูด
Computer Teaching Methods for Disabled Students in Vision,
Hearing and Speech
วิธีการสอนคอมพิวเตอรกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการมองเห็ น การได ยิน
และการออกเสี ย ง การจั ดกิจ กรรมการเรีย นการสอน และการสร า งสื่ อ การสอน
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองในดานตาง ๆ การสังเกตจากสถานการณจริง
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 การสรางนวัตกรรมทางคอมพิวเตอรศกึ ษา
3(2-2-5)
Producing Computer Educational Innovation
หลักการ ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสราง
และการเลือกใชนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติการศึกษา
สภาพป ญ หาการเรีย นการสอนในสถานศึ ก ษา การนํ า เสนอรูป แบบนวั ต กรรมที่
เหมาะสมและการผลิตเพื่อนําไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข
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 เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

3319900047968

อาจารย

นางสาวอัญญปารย
ศิลปนิลมาลย

-ปร.ด.

-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-สารสนเทศ
ศาสตร
-เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-นิตศิ าสตร
-วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
-วิทยาการ
คอมพิวเตอร
-เทคโนโลยี
การศึกษา
-การจัดากรทั่วไป

-ค.ม.
-ค.บ
3460500347418

อาจารย

นางสาวลาวัณย
ดุลยชาติ

-ปร.ด.
-ศศ.ม.
-วท.บ.

5440900050711

อาจารย

นางสาวสวียา
สุรมณี

-ปร.ด.
-ค.ม.

3460600198449

อาจารย

นางสาวนคินทร
พัฒนชัย

-น.บ.
-วท.ม.
-วท.บ.

3460100084801

อาจารย

นายธีรชาติ
นอยสมบัติ

-ศษ.ม.
-บธ.บ.

หมายเหตุ เรียงตามตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิใหเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา
(ชม./สัปดาห)
2560 2561 2562 2563 2564
16
16
16
16
16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

3319900047968

อาจารย

นางสาวอัญญปารย
ศิลปนิลมาลย

-ปร.ด.

-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-สารสนเทศ
ศาสตร
-เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-คอมพิวเตอร
ศึกษา
-นิตศิ าสตร
-วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
-วิทยาการ
คอมพิวเตอร
-เทคโนโลยี
การศึกษา
-การจัดากรทั่วไป

-ค.ม.
-ค.บ
3460500347418

อาจารย

นางสาวลาวัณย
ดุลยชาติ

-ปร.ด.
-ศศ.ม.
-วท.บ.

5440900050711

อาจารย

นางสาวสวียา
สุรมณี

-ปร.ด.
-ค.ม.

3460600198449

อาจารย

นางสาวนคินทร
พัฒนชัย

-น.บ.
-วท.ม.
-วท.บ.

3460100084801

อาจารย

นายธีรชาติ
นอยสมบัติ

-ศษ.ม.
-บธ.บ.

หมายเหตุ เรียงตามตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิใหเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา
(ชม./สัปดาห)
2560 2561 2562 2563 2564
16
16
16
16
16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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3.2.3 อาจารยผูสอน
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

5440690009612

ผศ.

1330500049080

อาจารย

3460500242888

อาจารย

ชื่อ-สกุล
นายชัยยนต
เพาพาน
นายรศรงค
พัฒนาอนุสรณ
นายปญญา
เถาวชาลี

3350400563357

อาจารย

วาที่ร.ต.สุรจักษ
พิริยะเชิดชูชัย

3300900626021

อาจารย

นายไพฑูรย
ทิพยสันเทียะ

3461000160972

อาจารย

นายศักดิ์สิทธิ์
ฤทธิลัน

5440900035690

อาจารย

นายอมร มะลาศรี

3410300241110

อาจารย

นายสุพจน
ดวงเนตร

3400800291108

อาจารย

นางนิติยา คอไผ

1320600122030

อาจารย

ปนพงศ งามมาก

คุณ
วุฒิ
-ปร.ด.
-ศศ.ม.
-คบ.
-วท.ม.

สาขาวิชา

-บริหารการศึกษา
-ไทยคดีศึกษา
-ภาษาอังกฤษ
-เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-วท.บ. -เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ค.ม. -เทคโนโลยีและ
สื่อสารศึกษา
-ค.บ. -วิทยาศาสตรทั่วไป
-วท.ม. -เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-วศ.บ. -วิศวกรรม
คอมพิวเตอร
-วศ.ม. -วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
-วท.บ. -วิทยาการ
คอมพิวเตอร
-ค.ด. -การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา
-กศ.ม. -การวัดผล
การศึกษา
-กศ.บ. -การประถมศึกษา
-ปร.ด. -วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา
-กศ.ม. -การวัดผล
การศึกษา
-กศ.บ. -การประถมศึกษา
-กศ.ด. -วิจัยและ
ประเมินผล
-กศ.ม. -การศึกษา
การวัดผล
การศึกษา
-ค.บ. -การบริหาร
การศึกษา
-ศศ.ด. -พัฒนาสังคม
-ศศ.ม. -สังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนา
-บธ.บ. -การจัดการทั่วไป
-ศศ.ม. -จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
-ศศ.บ. -ประวัติศาสตร

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา
(ชม./สัปดาห)
2560 2561 2562 2563 2564
16
16
16
16
16
16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
การฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ ครู เพื่ อให เป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
ขอกําหนดของคุรุสภา ทางหลักสูตรจึงไดกําหนดรายวิชาฝกประสบการณภาคสนามดังนี้
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ประกอบดวย การสังเกตการสอน การมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใชในชั้นเรียน
2) การปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การปฏิ บัติก ารสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรีย นรู การจัด กิจ กรรมทางวิช าการ การวิจั ยในชั้น เรีย นเพื่ อพั ฒ นาผูเรีย น การปฏิ บัติภาระงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานของการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
1) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
4.1.2 ดานความรู
1) ความรูวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
2) ความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ (Pedagogical- Content
Knowledge)
4.1.3 ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก
และนําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค
3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิด พัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค
และมีวิสัยทัศน
4.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ
1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญ หาความสัมพั นธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
3) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห และเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอย า ง
รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรภาษาพูดหรือภาษาเขียน
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2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมายและ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดการเขียน
และการนําเสนอ ดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
4.1.6 ดานการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป น
ทางการ (Formal) รู ป แบบกึ่ ง ทางการ (Semi-formal) และรู ป แบบไม เป น ทางการ (Informal) อย า ง
สรางสรรค
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
4.2 ชวงเวลา
1) การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสาขาวิชาเฉพาะตามที่คุรุสภากําหนด ในปการศึกษาที่ 4 ไมนอยกวา
120 ชั่วโมง
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตามที่คุรุสภากําหนด ในปการศึกษาที่ 5
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
4.3 จํานวนหนวยกิต
1) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 จํานวน 1 หนวยกิต ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง
2) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 จํานวน 1 หนวยกิต ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จํานวน 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 360 ชั่วโมง
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จํานวน 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 360 ชั่วโมง
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การสังเกตการสอน การทดลองสอนในสถานศึกษาที่มีสาขาวิชาเฉพาะ จัดใหในชั้นปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนละไมนอยกวา 60 ชั่วโมง
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มรูปแบบในสาขาวิชาเฉพาะ ตลอด 1 ปการศึกษา จํานวน
ภาคเรียนละไมนอยกวา 360 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับปญหาทางการศึกษา การจัดการเรียนรูดวย
คอมพิวเตอร สื่อคอมพิวเตอร เปนตน โดยมีจํานวนผูรวมทําโครงงาน 1 คน และมีการรายงานที่ตองนําสงตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางานทางดานคอมพิวเตอร และการจัดการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานดานคอมพิวเตอรศกึ ษาที่นักศึกษาสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน
ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบีย บและขอ บังคั บ
ตางๆ ขององคกร และสังคม
2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
5.2.2 ดานความรู
1) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) สามารถใชความรูและทักษะสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหางานจริงได
5.2.3 ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใของคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
3) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยนตนเองเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
5.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3) รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
2) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวของได
5.3 ชวงเวลา
สําหรับหลักสูตร 5 ป ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการกํา หนดชั่ว โมงการใหคําปรึกษา จั ดทําบันทึก การให คํา ปรึ กษา ใหขอ มูลขา วสารเกี่ยวกั บ
โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทํา โครงงาน จากแบบประเมิน ความกาวหนาโดยอาจารยที่
ปรึ ก ษาและประเมิ น ผลจากรายงานที่ ไ ด กํ า หนดรูป แบบการนํ า เสนอตามระยะเวลา นํ า เสนองานและ
กระบวนการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะการทํางานหลัก
ของโครงงานและการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยเปนกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีทักษะในการวิเคราะหเพื่อแกปญ หาและ 1. สงเสริมการทําโครงงานรายวิชา หรือแกโจทยปญหาจาก
ลงมือปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
กรณีศึกษา
2. สงเสริมกิจกรรมทางทักษะวิชาชีพ
3. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
2. มีความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยีสู 1. สงเสริมการทําโครงงานรวมกับสถานศึกษา
ชุมชน
2. สงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชน
3. มีคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในตนในวิช าชี พ 1. สงเสริมการทําโครงงานรวมกับสถานศึกษา
และในสั ง คมสามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได 2. สงเสริมกิจกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรม
อยางสรางสรรค
4. มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห 1. สงเสริมการทําโครงงานรายวิชา หรือแกโจทยปญหาจาก
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ด า น พั ฒ น า กรณีศึกษา
สื่อคอมพิวเตอร และการจัดการเรียนรู
2. สงเสริมกิจกรรมทางทักษะวิชาชีพ
5. มี ศั ก ยภาพในการแก ไ ขป ญ หาได อ ย า ง 1. สงเสริมการทําโครงงานรายวิชา หรือแกโจทยปญหาจาก
สร า งสรรค โ ดยนํ าห ลั ก การที่ เรี ย น ม าไป กรณีศึกษา
ประยุกต สถานการณจริงไดทุกสถานการณ
2. สงเสริมการทําโครงงานรวมกับสถานศึกษา
3. สงเสริมกิจกรรมทางทักษะวิชาชีพ
6. มี ค ว า ม เป น ผู นํ า แ ล ะ มี โล ก ทั ศ น ที่ 1. สงเสริมการทําโครงงานรายวิชา หรือแกโจทยปญหาจาก
กวางไกล สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี กรณีศึกษา
2. สงเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง
7. มีค วามสามารถใชภาษาเพื่อ การสื่อสารได 1. สงเสริมการทําโครงงานโดยใชภาษาสากลเพื่อการสื่อสาร
มากกวาหนึ่งภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ทันสมัย
8. สามารถนําแนวคิดการเรียนรู ไปใชในการ 1. สงเสริมการทําโครงงานรายวิชา หรือแกโจทยปญหาจาก
จัดการเรียนการสอนและประยุกตกับการดํารง กรณีศึกษา
ชีพเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม
2. สงเสริมการทําโครงงานรวมกับสถานศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (หมวดการศึกษาทั่วไป)
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีวินยั ตรงเวลา
2) มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและสังคม
3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย และสังคม
4) ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเปนไทย
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
- สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
- การแบงกลุมผูเรียน (Group Work)
- สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม
- สอนโดยใชกิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning)
- สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)
- กฎกติกาหรือขอตกลงที่ไดกําหนด
- มอบหมายงานใหทาํ ในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมการเขาเรียนโดยใชแบบบันทึกพฤติกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินพฤติกรรมการทําตามขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวตอตนเอง เพื่อนรวมงาน
และสังคม
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาการที่ศึกษามีความรูเกี่ ยวกั บสาขาวิ ชาที่
ศึกษานั้น ตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชดํา รงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและชว ยพัฒนาสังคมดั งนั้ น
มาตรฐานความรูตอ งครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนรู
2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนรู นําไปประยุกตใชเปน
พื้นฐานการดํารงชีวิตประจําวันได
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3) มีการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
- สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
- การแบงกลุมผูเรียน (Group Work)
- สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม
- สอนโดยใชกิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning)
- สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)
- มอบหมายงานใหทาํ ในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้
- การทดสอบยอย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาแลวดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมดังนี้
1) สามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ตลอดจน
สามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได
2) สามารถสังเคราะหความรูที่ไดเรียนรูในการสรางสรรคผลงาน
3) สามารถแกปญหาไดโดยนําหลักการและทฤษฎีตาง ๆ มาอางอิงไดอยางเหมาะสม
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
- การแบงกลุมผูเรียน (Group Work)
- สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม
- สอนโดยใชกิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning)
- สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)
- มอบหมายงานใหทําในรูปแบบของใบงาน หรือรายงาน
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- ประเมินการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นของผูเรียนจากใบงาน
- การทดสอบยอย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
นักศึกษาจะตองมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหเปนที่รักใคร ไดรับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับผูอื่น สถานการณและวัฒนธรรม
องคกรที่มีความแตกตาง และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานที่ไดรับมอบหมาย และตอสังคม
3) มีภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดี
4) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
- การแบงกลุมผูเรียน (Group Work)
- สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม
- สอนโดยใชกิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning)
- สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)
- มอบหมายงานใหทําในรูปแบบของโครงงานหรือรายงาน
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
- ประเมินพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น
- ประเมินพฤติกรรมการแสดงความรัก เอื้ออาทรตอผูอื่น
- ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเปนผูนํา
- ประเมินการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นของผูเรียนจากใบงาน
- การทดสอบยอย
- ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการสื่อสารใชภาษาไทย ใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรู และ
การสื่อสาร
3) สามารถนําเสนอผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
- การแบงกลุมผูเรียน (Group Work)
- สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม
- สอนโดยใชกิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning)
- สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)
- การนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
- มอบหมายงานใหทาํ ในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผลการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย ดานภาษาและดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการใชเทคโนโลยี
- ประเมินความสามารถเขียนอาน พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
- ประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา/สืบคนความรู
การบันทึก/วิเคราะห/ประมวลความรู การนําเสนอและการสื่อสาร
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน : หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู)
2.2.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
นั กศึกษาตอ งมีคุณ ธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดํา เนิน ชี วิตร วมกับ ผูอื่ นในสังคมอย าง
ราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นเพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดขึ้น
เชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งตอไปนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา
1) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรสุ ภา
นอกจากนั้น หลัก สู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต ทุกสาขาวิชา อาจารย ผู สอนต องจัดใหมี การวัด
มาตรฐานในดานคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคการศึกษา อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด
มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติ นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
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2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศกึ ษา
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
บูรณาการความรูเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอตอไปนี้
1) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเปนครู
2) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
3) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
4) การออกแบบและจัดการเรียนรู
5) การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
6) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
7) การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
8) การวัดและประเมินผลการศึกษา
9) การศึกษาพิเศษ
10) การวิจัยทางการศึกษา
11) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.2.2.2 ความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ (Pedagogical - Content
Knowledge)
1) จิตวิทยาครูสาํ หรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
2) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
3) การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
4) การจัดการชั้นเรียนแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
5) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการจัดการเรียนรูแตละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
6) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก
2.2.2.3 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสวน (Inguiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
4) การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมิน คาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความจริง
5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
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2.2.2.4 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรูรวมมือ
5) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษา
ดัง นั้น นั ก ศึก ษาจํ า เป นตอ งไดรับ การพั ฒ นาทัก ษะทางปญ ญาไปพรอมกับ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความรู
ในขณะที่ สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่ม าและสาเหตุของปญหา วิธีการ
แกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณ สมบัติตางๆ จากการสอน
เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนําไปสู
การแกไขไดอยางสรางสรรค
3) มีความเปนผูนาํ ทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค และมี
วิสัยทัศน การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหาอธิบายแนวคิดของ
การแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่
ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การวิเคราะหแ บบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิ ชาการ วิช าชีพ และทางสังคม
(Problem-based learning)
2) การทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม (Research-based learning)
3) การวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมอย างมี วิสัยทัศน (Research and Development และ
Vision-based learning)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) วั ดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น วิกฤตทางวิ ชาการ
วิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน
คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือคนที่จะมาอยูภายใตบังคับบัญชาความสามารถที่
จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับ
คุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ นี้
1) มี ค วามไวในการรับ ความรูสึ ก ของผูเรียนดว ยความเข า ใจและความรูสึ กเชิ งบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุมและ
ระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
3) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
2.2.4.2 กลยุท ธการสอนที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ยนรูด า นทั กษะความสั มพั นธร ะหว า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงาน
กับผูอื่นข ามหลั กสูตรหรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดัานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
3) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากการเรียนแบบมีสวนรวมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
3) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่
เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รบั ผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
การนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
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การวั ด มาตรฐานนี้ อ าจทํ า ได ในระหวา งการสอนโดยอาจให นั ก ศึก ษาแก ป ญ หาวิ เคราะห
ประสิ ทธิ ภาพของวิ ธีแ กปญ หา และใหนํา เสนอแนวคิดของการแกปญ หาผลการวิเคราะหป ระสิทธิภาพ ต อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาว
หนังสือพิมพ
2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนํา เสนอรายงานประเด็ น สําคัญ ดา น
การศึกษาจากขาวหนังสือพิมพ
2) วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.6 ทักษะดานการจัดการเรียนรู
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
จัดการศึกษาโดยนักศึกษามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ปรับเปลี่ยนบทบาท
ตนเอง จากการเปนผูรับความรูไปเปนผูถายทอดความรู ผูวางแผน ผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน ใน
การแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะ
การปฏิบัติ ดังนี้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้ งผูเรียนที่ มีความสามารถ
พิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษอยางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ
1) วัดและประเมินผลจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน : หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก)
2.3.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นั กศึกษาตอ งมี คุณ ธรรม จริยธรรมเพื่ อให สามารถดําเนิ น ชีวิ ตรว มกั บ ผู อื่น ในสังคมได อย า ง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นยังตองตระหนักอยูเสมอวาผูศึกษาจะตองประพฤติตนอยูใน
กรอบของจรรยาบรรณ มีความหนักแนนมั่นคงมีความสํานึกทางสังคมและรับผิดชอบในวิชาชีพครู จึงจําเปน
จะตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละ
วิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไป
พรอมกับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุ
ไว
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินยั ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
5) เคารพกฎหมายระเบียบขอบังคับขององคกรสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
นอกจากนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตองมีวิชาเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
เปนวิชาบังคับ อาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทุกภาค
การศึกษา ซึ่งไมจาํ เปนตองเปนขอสอบอาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนดมีการกําหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไมผา นเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
2.3.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
โดยในการทํางานกลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา นของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ตระหนักถึง
บทบาทที่มีตอสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.3.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
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2) ประเมิ นจากการมีวิ นัยและความพรอมเพรียงของนัก ศึก ษาในการเขา รวมกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.3.2 การพัฒนาความรู
2.3.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
บูรณาการของความรูเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอตอไปนี้
1) มีความรูความเขาใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางดานการศึกษา และการจัดการเรียนรูใน
สาขาวิชาเอกได
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานการสอนทางคอมพิวเตอร
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสมเชนโปรแกรมคอมพิวเตอร นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาเป นตน
5) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร อีกทั้งพัฒนาความรู
ความชํานาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.3.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตใชทางปฏิบัติดวยการ
ทดลองในหองปฏิบัติการและสถานศึกษาจริงทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆนอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2.3.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินในรายวิชาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
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2.3.3 การพัฒนาทักษะทางปญญา
2.3.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึง่ ตนเองไดเมื่อจบการศึกษาเเลว
ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรูในขณะที่
สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผลเขาใจที่มาและสาเหตุของปญหาวิธีการแกปญหารวมทั้ง
แนวคิดดวยตนเองไมสอนในลักษณะทองจํานักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทาง
ปญญาดังนี้
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหาดานคอมพิวเตอรไดอยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับ ประยุกตใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
2.3.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กําหนดกรณีศึกษาเพื่อใหมีการสืบคนขอมูล และการประยุกตใชทักษะทางคอมพิวเตอรรวมถึง
การอภิปรายในกลุม เพื่อนําความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ไปสูผลลัพธที่สรางสรรค
2.3.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากขอสอบที่ใหนักศึกษาแสดงความคิด
2) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
3) ประเมินในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.3.4 การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบวิชาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรจู ักมากอนจากสถาบัน
อื่นๆและคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือคนที่จะมาอยูภายใตบังคับบัญชาความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับ
กลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งดังนั้นอาจารยตอ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆตอไปนี้
หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
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2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุมรวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตา ง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได
อยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องคุณสมบัติ
ตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน
2.3.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
กําหนดการเรียนการสอนใหมีกิจกรรมทํางานเปนกลุม เพื่อใหนั กศึกษาได มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น ประสานงาน หาขอมูล วางแผนรวมกับบุคคลอื่นในหลาย ๆ ดาน โดยคาดหวังผลในการเรียนรูทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบในรายวิชา ความปลอดภัยในการทํางานและตระหนักถึงการรักษา
สภาพแวดลอม
2.3.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) พิจารณาจากกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนําเสนอผลงานกลุม
2) สังเกตจากพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรอยางถูกตองเหมาะสม รวมถึงมีการระมัดระวังในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารในระหวางทํางานได
2.3.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได อยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
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2.3.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนําการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจําลองหลักการทํางานและการวิเคราะหขอมูล
เชิงตัวเลขในสาขาคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และเปดโอกาส
ใหนักศึกษานําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย
2) ประเมินจากวิธีการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
2.3.6 การพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู
2.3.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-Formal) อยางสรางสรรค
2) นักศึกษามีทักษะการใชอุปกรณ เครื่องมือทางคอมพิวเตอรอยางถูกตองปลอดภัย
3) นักศึกษามีทักษะและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
4) นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐานทางคอมพิวเตอรดวยวิธีที่เหมาะสมและวิธบี ูรณาการ อีกทั้งสามารถนําทักษะการจัดการเรียนรู
ทักษะทางคอมพิวเตอร ไปประยุกตใชในวิชาชีพหรือชีวิตประจําวันได
2.3.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะเชิงปฏิบัติการ
ใช ก ารสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน น ทั ก ษะการใช ค อมพิ ว เตอร ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น
2.3.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) ทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) การทดสอบเชิงปฎิบัติ
4) ประเมินจากการรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากการสังเกตในชั้นเรียน
7) ประเมินจากการนิเทศการสอบ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
3.1.1 ความหมายของผลการเรียนรูในตารางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสามารถดํา เนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีวินัย ตรงเวลา
2) มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและสังคม
3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย และสังคม
4) ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเปนไทย
3.1.1.2 ความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาการที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษานั้น ตองเปน
สิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและชวยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนรู
2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนรู นําไปประยุกตใชเปน
พื้นฐานการดํารงชีวิตประจําวันได
3) มีการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1.1.3 ทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาแลวดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมดังนี้
1) สามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ตลอดจน
สามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได
2) สามารถสังเคราะหความรูที่ไดเรียนรูในการสรางสรรคผลงาน
3) สามารถแกปญหาไดโดยนําหลักการและทฤษฎีตาง ๆ มาอางอิงไดอยางเหมาะสม
3.1.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาจะตองมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหเปนที่รักใคร ไดรับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับผูอื่น สถานการณและวัฒนธรรม
องคกรที่มีความแตกตาง และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานที่ไดรบั มอบหมาย และตอสังคม
3) มีภาวะผูนาํ และเปนแบบอยางที่ดี

89
4) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
3.1.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการสื่อสารใชภาษาไทย ใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรู และ
การสื่อสาร
3) สามารถนําเสนอผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐาน
1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

ระดับผลการเรียนรู

2

3
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1

2
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1
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย
GE-010-005 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช
GE-010-006 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทั่วไป
GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สารชีวิตประจําวัน
GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
GE-010-009 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

1

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐาน

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3





































































1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ระดับผลการเรียนรู
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิต
GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวติ
GE-020-003 การรูสารสนเทศ
GE-020-004 ภาวะผูนําและการจัดการ
GE-020-005 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
GE-020-006 คุณคาของมนุษยในการดํารงชีวิต
GE-020-007 ภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐาน

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

































































1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ระดับผลการเรียนรู
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก
GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา
GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา
GE-030-005 กาฬสินธุศกึ ษา
GE-030-006 เพศวิถีศึกษา
GE-030-007 จริยธรรมแหงพลเมือง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐาน
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ระดับผลการเรียนรู
1
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ
GE-040-003 คณิตศาสตรเพื่อชีวติ
GE-040-004 ทักษะและการรูสารสนเทศในยุคดิจิตัล
GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม
GE-040-007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางสุข
กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ
GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู)
3.2.1 ความหมายของผลการเรียนรูในตารางหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู)
3.2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
3.2.1.2 ดานความรู
1) ความรูวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
2) ความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ (Pedagogical- Content
Knowledge)
3.2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอนเสนอทางออกและ
นําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค
3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและ
มีวิสัยทัศน
3.2.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ
1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวกมี
วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
3) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตามที่มคี วามรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม
3.2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว
ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
2) มีความสามารถในการใชดลุ ยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมายและ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน
และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
3.2.1.6 ดานการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูป แบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อย างสรางสรรค
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2) มีความเชี่ยวชาญในการจั ดการเรียนรูสํา หรับ ผูเรียนที่ หลากหลายทั้ งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ อยางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
3.2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) (หมวดวิชาชีพครู)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (หมวดวิชาชีพครู)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐาน 1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ

ระดับผลการเรียนรู
ชื่อวิชา

2

1
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6.ทักษะดานการ

จัดการเรียนรู
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กลุมวิชาชีพครูศึกษาบังคับ
ED-002-101 ความเปนครู
ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสําหรับครู
ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู
ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ED-002-207 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED-002-411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
กลุมวิชาชีพครูเลือก
ED-003-312 สัมมนาปญหาการศึกษา
ED-003-313 การจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร
ED-003-314 ทักษะและเทคนิคการสอน
ED-003-315 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
การศึกษา
ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารฯลฯ
1
2 3

มาตรฐาน 1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ
3

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารฯลฯ
1
2 3





ระดับผลการเรียนรู
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จัดการเรียนรู
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ชื่อวิชา
ED-003-317 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
ED-003-319 การสรางแบบทดสอบ
ED-003-320 การวัดจิตพิสัย
ED-003-321 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ
ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ED-003-324 การสรางเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ED-003-325 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
ED-003-326 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ED-003-327 จิตวิทยาเด็กและวัยรุน
ED-003-328 บุคลิกภาพและการปรับตัว
ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา
ED-003-330 ทักษะการปรึกษาเบื้องตนและการปรึกษา
รายบุคคล
ED-003-331 เทคนิคกลุมในการปรึกษา
ED-003-332 การศึกษาแบบเรียนรวม
ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครู
ED-003-334 ผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด
วิชาการฝกประสบการณวชิ าชีพ
ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2

6.ทักษะดานการ

มาตรฐาน 1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ
3

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารฯลฯ
1
2 3





ระดับผลการเรียนรู
ED-005-537
ED-005-538

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

1




2




1




2




1




2




3




1




2














6.ทักษะดานการ

จัดการเรียนรู
1




2




3
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก)
3.3.1 ความหมายของผลการเรียนรูในตารางหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก)
3.3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
5) เคารพกฎหมายระเบียบขอบังคับขององคกรสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
3.3.1.2 ดานความรู
1) มีความรูค วามเขาใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางดานการศึกษา และการจัดการเรียนรู
ในสาขาวิชาเอกได
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานการสอนทางคอมพิวเตอร
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศกึ ษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาเปนตน
5) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร อีกทั้งพัฒนาความรู
ความชํานาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.3.1.3 ดานทักษะทางปญญา
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหาดานคอมพิวเตอรไดอยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับ ประยุกตใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
3.3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
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2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุมรวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและ
งานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน
3.3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
3.3.1.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-Formal) อยางสรางสรรค
2) นักศึกษามีทักษะการใชอุปกรณ เครื่องมือทางคอมพิวเตอรอยางถูกตองปลอดภัย
3) นักศึกษามีทักษะและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
4) นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานทางคอมพิวเตอรดวยวิธีที่เหมาะสมและวิธีบูรณาการ อีกทั้งสามารถนําทักษะการจัดการเรียนรู
ทักษะทางคอมพิวเตอร ไปประยุกตใชในวิชาชีพหรือชีวิตประจําวันได
3.3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐาน
1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3.ทักษะทางปญญา

ระดับผลการเรียนรู
ชื่อวิชา

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3
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กลุมวิชาเอก
1) วิชาดานความรูเบือ้ งตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ED-032-101 โปรแกรมประยุกต
เพื่อการศึกษา
ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและ
โครงสรางขอมูล
ED-032-103 สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
ED-032-201 การศึกษาวงจร
และซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร
ED-032-202 กฎหมายและ
จริยธรรมดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ED-032-203 ระบบปฏิบัติการ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯลฯ

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ

มาตรฐาน
1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

ระดับผลการเรียนรู
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู
4

1

2

3

4

O ● O O O O ● O ● O

O O O ● ●

O O O O O ● O ● O O O O O ●

O ● O O O ● O O O O

O O O ● ●

O O O O O ● O ● O O O O O ●

O ● O O O ● O O ● O

● O O ● O

● O ● ● O O ● O O O O ● O ●

O O O ● O O ● O ● O

O ● O O ●

O ● ● O O O O O ● ● O ● O ●

O ● O O O ● O O ● O

O O O ● ●

● O ● ● O O ● O O O O ● O O

O ● O O O ● O O ● O

● O O ● O

● O ● ● O O ● O O O O ● O ●

● O O O O ● O O ● O

● O O ● O

● O ● ● O O ● O O O O O O ●
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ชื่อวิชา
ED-032-204 เครือขาย
คอมพิวเตอร
2) วิชาดานการออกแบบ
ระบบงานคอมพิวเตอร
การศึกษา และการเขียน
โปรแกรม
ED-032-104 คณิตศาสตร
สําหรับ
คอมพิวเตอร
ED-032-106 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
ED-032-301 การสัมมนา
คอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา
ED-032-302 ระบบจัดการ
ฐานขอมูลทาง
การศึกษา
ED-032-305 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นสูง
ED-032-309 การออกแบบ
ระบบงาน
คอมพิวเตอรทาง
การศึกษา

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯลฯ

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ

3.ทักษะทางปญญา

มาตรฐาน
1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

ระดับผลการเรียนรู
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู
4

1

2

3

4

● O O O O O O O ● ● O ● O O ●

O ● ● O O O O O ● ● O ● O ●

O ● O O ● O ● O O O

O ● ● O O

● ● ● O O O ● O ● O O ● O O

O ● O ● O O ● O O O

O O O ● ●

O O O O O ● O O ● O O O O ●

O ● O O O O ● O O O

O O O ● ●

O O O O O ● ● O ● O O O O ●

● O O O O O ● ● O O

O O O ● ●

O O O ● O O ● O ● O O O O ●

O ● O O O O ● ● O O

O O O ● ●

O O O ● O O ● O ● O O O O ●

O ● O O O O ● ● O O

O O O ● ●

O O ● O O ● ● O ● O O O O ●
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ชื่อวิชา
ED-032-401 โครงการพิเศษดาน
คอมพิวเตอรศึกษา
ED-032-402 การจัดระบบ
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
3) วิชาดานการออกแบบและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การศึกษา
ED-032-207 เครือขายสังคม
ออนไลนสําหรับ
การศึกษา
ED-032-208 หลักการพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนา
ซอฟตแวร
ED-032-303 การพัฒนา
บทเรียน
คอมพิวเตอร
ED-032-304 การออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา
ED-032-306 โปรแกรมการสอน
ผานเว็บ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯลฯ

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ

3.ทักษะทางปญญา

มาตรฐาน
1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

ระดับผลการเรียนรู
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2
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ชื่อวิชา
ED-032-308 คอมพิวเตอร
กราฟก
ED-032-310 การสรางภาพแอนิ
เมชั่นดวย
คอมพิวเตอร
ED-032-403 การออกแบบ
ระบบการสอนและ
การจัดการเรียน
การสอน
อิเล็คทรอนิคส
กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
ED-032-307 พฤติกรรมการสอน
วิชาคอมพิวเตอร
ED-032-404 การจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร
สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กลุมวิชาเอกหรือการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
ED-033-301 การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯลฯ

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ

3.ทักษะทางปญญา
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6.ทักษะการ
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ชื่อวิชา
ED-033-302 โปรแกรมประยุกต
ดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
ED-033-303 เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม
ED-033-304 เกมสและ
สถานการณจําลอง
ED-033-305 การวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู
ดวยคอมพิวเตอร
ED-033-306 การทําเหมือง
ขอมูล
ED-033-307 การออกแบบ
ระบบผูเชี่ยวชาญ
ED-032-205 ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู
คอมพิวเตอร
ED-033-401 การจัดการระบบ
เครือขาย
ED-033-402 การจัดการความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯลฯ

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ

3.ทักษะทางปญญา

มาตรฐาน
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6.ทักษะการ
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ชื่อวิชา
ED-033-403 เทคนิคการ
ถายภาพและวีดี
ทัศนระบบดิจิทัล
ED-033-404 หัวขอคัดสรรทาง
คอมพิวเตอร
ED-033-405 การพัฒนา
ซอฟตแวรสําหรับ
อุปกรณเคลื่อนที่
ED-033-406 วิธีสอน
คอมพิวเตอร
สําหรับผูที่มีความ
บกพรองทางการ
มองเห็น การฟง
และ การพูด
ED-033-407 การสราง
นวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอรศึกษา

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ฯลฯ

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ

3.ทักษะทางปญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กํา หนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรีย นรูของนัก ศึกษาเป น สว นหนึ่ งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผูประเมินภายนอกตอง
สามารถตรวจสอบได ซึ่งดําเนินการดังตอไปนี้
1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม และ
กิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
2) สถานศึกษาที่ รับนักศึก ษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดา นหรือวิชาเอกมีก ารประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
3) ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู
4) มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา โดยเนน
การประเมิ นสั ม ฤทธิ์ผ ลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิต ที่ ทํ า อย า งต อ เนื่ อ งและนํ า ผลการประเมิ น ที่ไ ด
ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยการประเมินอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในด า นความพร อ มและความรู ที่ ไ ด ศึ ก ษาจาก
หลักสูตร ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ใหดียิ่งขึ้น
6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารยพิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตรในภาพรวม ตอความ
พรอมของนั กศึกษาในการเรียน และคุณ สมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
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7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน (ก) โครงงานพิเศษดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาที่ได
นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ข) จํานวนสื่อ/นวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น (ค) จํา นวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทํา
ประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การวั ด ผลและการสํา เร็จการศึกษาเปน ไปตามขอ บั ง คับ มหาวิทยาลัยกาฬสิน ธุ วาด ว ยการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศ หรือใหคําแนะนําแกอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู
1.2 การฝกอบรมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาดานการวิจัยการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเขารวมเปน
คณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพั ฒ นาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนว ยงานภายนอก
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ สงเสริมใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมชุมชน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) การพั ฒ นาวิช าการ สงเสริมการจัด ทํ า ผลงานเพื่ อพัฒ นาเขา สู ตํา แหน ง ทางวิ ช าการสงเสริ มให
คณาจารยไปศึกษาตอ
2) การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารหลักสูตร จะกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร โดยมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปการศึกษาและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงใหดํารงไวซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือองคกรวิชาชีพ ซึ่ง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่ดังนี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติตรง
ตามรายวิชาที่สอน
1.3 มีสวนรวมในการดําเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เชน ตารางเรียน ตารางสอบ ตาราง
การฝกปฏิบัติงาน การฝกภาคสนาม การฝกงาน และสหกิจศึกษาตามที่กําหนดในหลักสูตรรวมกับผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอน
1.4 ควบคุ ม กํา กับ ติดตาม และประเมินผลการจั ดการเรีย นการสอนของอาจารย ให มี คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
1.5 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพอาจารยดว ยวิธีการตางๆ เชน การจัด/เขารวมประชุมวิชาการ
การสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒ นาคุณ ภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณ ฑิตที่ พึงประสงคของ
หลักสูตร
1.7 ติด ตามผลหลั กสู ตร โดยศึ ก ษาจากผูมีส ว นได สว นเสี ย เชน ผูใช บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย เก า อาจารย แ ละ
นักศึกษาปจจุบัน
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผลลัพธการเรียนรู การทํางานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาดังนี้
2.1 สาขาวิ ช าต อ งประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
ครอบคลุมผลการเรียนรูอ ยางนอย 5 ดา นคือ 1) ดานคุณ ธรรมจริยธรรม 2) ดา นความรู3) ด านทั กษะทาง
ปญ ญา 4) ดา นทักษะความสัมพั นธระหวา งบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดา นทักษะการวิ เคราะห เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สาขาวิชาตองประเมินรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
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3. นักศึกษา
การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา
คุณสมบั ติผูเขาศึกษา เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 6 หรือเที ยบเทา มีความถนัดทาง
วิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีคุณวุฒิอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 การเตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหสาขาวิชาอบรมความรูพื้นฐานใหกับนักศึกษา หรือเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา
ดังนี้
3.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมการพั ฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริม สรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
3.2.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการดูแลใหควาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแกนักศึกษา
3.3 การควบคุมและการดูแล
3.3.1 จัดอาจารยที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทําโครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศกึ ษา หรือ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.3.2 จัดอาจารยนิเทศกวิชาเอก เพื่อนิเทศติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา
3.3.3 ใหสาขาวิชาประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
3.4 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ป รึกษาใหแกนักศึกษา เพื่อ กํากับดูแลนั กศึกษาทั้งวิ ชาการและการเขารว มทํ า
กิ จ กรรม ซึ่งระบบการดูแ ลนั ก ศึก ษาจัด ทํ า ในรูป แบบแฟ มอาจารย ที่ ปรึก ษาและระบบออนไลน ESS โดย
นั กศึกษาทุ ก คนที่มีป ญ หาในการเรีย นสามารถปรึก ษากั บ อาจารย ที่ ป รึก ษาได สัด ส ว นอาจารย 1 คน ต อ
นักศึกษา 1 หองเรียน (ขนาดไมเกิน 30 คน) และตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง
ฯลฯ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
3.5 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นัก ศึ กษามี ค วามสงสัย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ นในรายวิช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า รอ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย ในแตละรายวิชาได โดยตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. อาจารย
กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย ตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย
คุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย
ดังนี้
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4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 การรับอาจารยใหม อาจทําไดโดย
1) การเปดสอบคัดเลือก โดยใหการคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของ
มหาวิท ยาลัย กาฬสิ น ธุ ที่เกี่ ยวขอ งกับ การบริห ารงานบุ คคล โดยอาจารย ใหม จ ะตอ งมีวุฒิ การศึกษาระดั บ
ปริญญาเอก/โท ในสาขาคอมพิวเตอรศึกษา หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2) การสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญ ญาเอกในสาขาคอมพิ วเตอรศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
3) การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาลที่สํา เร็จ การศึกษาระดับปริ ญญาเอก ในสาขาคอมพิ วเตอร
ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และยังไมมีตนสังกัด
หมายเหตุ สาขาวิชาที่เกี่ยวของ พิจารณาตามมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา ISCED Fields of
Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
4.1.2 ใหมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
4.1.3 ใหมีการแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง เพื่อใหคําปรึกษาและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในหนาที่
4.1.4 อาจารยใหมตองไดรบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ประชุมรวมกันในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยการนําผลการประเมินจากตัวบงชี้จากการดําเนินงานหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อประมวลผลคุณภาพ ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
4.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสว นรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
4.2.2 อาจารยประจําหลักสูตรมีการรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
4.2.3 อาจารยประจําหลักสูตรมีการงานรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ)
4.2.4 อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํา เนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา (เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ)
4.2.5 อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
4.2.6 อาจารยประจําหลักสูตรมีการมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา (เฉพาะ
รายวิชาชีพเฉพาะ)
4.2.7 อาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

113
4.2.8 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณเฉพาะดานหรือในกรณีขาดแคลนอาจารยผูสอน จึ งมีน โยบายใน
การแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดําเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยใหเปน ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกี่ยวของ
หมายเหตุ อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ เปนอาจารยผูสอนที่ไมใชอาจารยประจําและมีชั่วโมง
สอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรที่เปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุง
ทุก 5 ป โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่สําคัญ คือ
1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน และ 3) การประเมิน
ผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร วางแผนการจัดทํา ระบบการออกแบบหลักสูตรและ
สาระวิชาในหลักสูตร
5.1.2 ผูรับผิดชอบหลักสูต ร ดํา เนินการจัดทํา รายวิชาตา งๆ ให มีเนื้อ หาที่ ทัน สมั ย ก าวทัน
ความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับ
และวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
5.1.3 คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร ปรับปรุงหลัก สู ตรให ทัน สมั ย ตามความกา วหน าใน
ศาสตรสาขานั้นๆ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน
5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบผูสอนในแตละรายวิชา
5.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอน
ในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรบั การพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง
5.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
5.2.4 คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตร ดํ า เนิ น การส งเสริ ม ให ผูส อนจั ด กิ จ กรรมการเรี ยน
การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.2.5 คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอนหรื อ ผลการ
ดําเนินงานโดยเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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5.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทําแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับการ
พัฒนาผลการเรียนรูของทั้ง 6 ดาน และนํามากําหนดกลยุทธวิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการกําหนดน้ําหนัก
คะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฎี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ใหสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา
5.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา
5.3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการกํากับใหมีการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษา โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน
ที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูที่เหมาะสม เชน จัดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจําทุกปการศึกษา
5.3.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการกํากับการประเมิน การจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7)
5.3.6 คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การกํ า หนดมาตรการและเกณฑ เพื่ อ เป น
แนวทางใหการจัดทําของผูสอน และแนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1) มคอ.5, มคอ. 6 สงภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2) มคอ.7 สงภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
5.3.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการประเมินผูเรียน โดยใหใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย เชน การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู การประเมินตามสภาพจริง ใหผลการประเมิ น
สะทอนระดับความสามารถและผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา และวิธีการใหขอมูลปอนกลับที่ทําใหนักศึกษา
สามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ทั้งนี้ขึ้นอยูความเหมาะสมของรายวิชา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรมีปจจัยที่สําคัญดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดานการใหบริการ
เชน หองเรียน หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร หองทําวิจัย/โครงงานพิเศษดานคอมพิวเตอร อุปกรณการเรียน
การสอน ห องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิว เตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบํ ารุงรักษาที่
สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยดังนี้
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอการจัดการ
เรียนการสอน
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองจัดจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองจัดกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีการแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุ ตํารา สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ คาใชจายใน
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การพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ อยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.2.1 หองเรียนที่มีอุปกรณประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ ที่ใชในการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยมีการจัดตารางการใชหองเรียนอยางเปนระบบ
6.2.2 หองปฏิบัติการ ไดแก หองปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
6.2.3 หองเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning)
6.2.4 หองสมุด ประกอบไปดวยสื่อตางๆ เชน ตําราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกสวิทยานิพนธฐานขอมูลขาวการศึกษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา ฐานขอมูลวิชาการทาง
อิน เทอรเน็ต สําหรับใหบริการนักศึกษาสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปน
สมาชิกของผูใหบริการฐานขอมูลดังตอไปนี้
E-Database ประกอบดวย 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 ประกอบดวย มติชนออนไลน และ E-book
E–Thesis ประกอบดวย Thai LIS, ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation
E–Journals ประกอบดวย MUSE GLOBAL, Science Direct, American Chemical Society
Journal (ACS), Emerald Management, Academic Search Premier และ Springer Link
โดยสื่อตางๆ มีความทันสมัย และมีจํานวนเพียงพอตามจํานวนนักศึกษา
6.2.5 โรงเรียนเครือขายในการปฏิบัติการสอน ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผา นการรับรองจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
6.2.6 แหลงเรียนรูในชุมชน ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และปราชญชาวบาน
6.2.7 ทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ทําการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ตองการเพิ่มเติม
6.3.2 เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป
6.3.3 เสนอของบประมาณสนับสนุน
6.3.4 ดําเนินการจัดซื้อ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใชทรัพยากรจากขอมูลสถิติของผูใช จากขอ 6.2 เพื่อ
นําผลการประเมินไปดําเนินการในขอ 6.3
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
มีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ที่สะทอนการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯดังตาราง
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1.2 การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
(1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารยใหม
(2) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารยประจําการ
(3) การพัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุนการเรียน
การสอน
2. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร
2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู

2.3 การจัดคณาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
2.4 การจัดทํารานละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
2.5 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
3. การดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
(1) อาคารสถานที่สาํ หรับการเรียนการสอน
(2) สื่อคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน
(3) อาคารสถานที่สาํ หรับการวิจัย
(4) หนังสือหองสมุด
(5) การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูตาม
อัธยาศัย
3.2 การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
(1) การจัดทําประมวลการสอนรายวิชา
(2) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชาตามแบบ
มคอ.5

เกณฑการประเมิน
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้งใน 5 ป
ไดรับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารยใหมดา นการ
จัดการเรียนการสอนทุกคน
มีการพัฒนาคณาจารยประจําการดานวิธีการสอนและวิธีการ
วัดผลอยางนอย 1 ครั้งใน 2 ปทุกคน
มีการพัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุนการเรียนการสอน
อยางนอย 1 ครั้งใน 2 ปทุกคน
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ครบวงจรคือวาง
แผนการสอน จัดการสอนและประเมนผลการสอน
มีโครงการกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปทุกปตลอด
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการและมีการ
ประเมินผลการเขาโครงการของนิสติ นักศึกษาเปนรายบุคคล
เพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมตั ิใหสําเร็จการศึกษาควบคู
กับผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
มีคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ
หลักสูตรปรับปรุงใหจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา
รายวิชาใหมใหจัดทํารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ สาขา
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสิต/นักศึกษา
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนและ
จํานวนนิสิต/นักศึกษา
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอือ้ อํานวยตอการวิจัย
มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปดสอน
มีการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัย
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาที่เปดสอนทุก
ภาคการศึกษา
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ตัวบงชี้
(3) การรายงานผลการดําเนินการประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ.6
(4) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7
4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงาน
4.1 การประเมินการสอนของคณาจารย
4.2 การพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
กลยุทธการสอน
4.3 การประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา
4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การเรียนการสอน
5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ

เกณฑการประเมิน
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ
ภาคสนามที่เปดสอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ทุกปการศึกษา

มีการประเมินการสอนของคณาจารยทุกภาคการศึกษา
มีการนําผลการประเมินการสอนมาใชในการปรับปรุง
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไวในประมวลการสอน
ในภาคการศึกษาถัดไป
มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู
มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกป
มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่กี ําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ของผูสําเร็จการศึกษาทุกรุน

ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามจุดเนน โดยกําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอ งมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง
2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ดังนี้
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียน
การสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบั การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบงชี้ (ขอ) รวมในแตละป

ปที่
1

ปที่
2

ปการศึกษา
ปที่ ปที่
3
4

ปที่
5




































































































9

10

10

10

11

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

8

8

8

8

10

ปที่
6



2
1112
2

ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 จากตารางตัวบงชี้การดําเนินงาน และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยในหลักสูตร/สาขาวิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
1.1.2 การแลกเปลี่ย นโดยสนทนากับ นักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจั ดการเรียนการสอนในชวงของ
การเรียนแตละรายวิชา
1.1.3 การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการหรื อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน
1.1.4 การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารยโดยนั กศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา
ตามระบบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนโดยหัวหนาสาขา/ประธานหลักสูตร/ผูรับ ผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีม
ผูสอนตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงาน สายผูสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาชั้น ปสุ ดทาย อาจารย
บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก และผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาทบทวน และปรับปรุง
การจัดการแผนการเรียน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และเปนไปตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัยกาฬสิน ธุ (ตามที่กํา หนดในหลักสูตรนี้คือ
หมวดที่ 7 ขอที่ 7) โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 รวบรวมข อเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมิ นจากนั กศึก ษา ผูใช บั ณ ฑิ ต ผูทรงคุ ณ วุ ฒิ และขอมู ล
การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา
4.2 วิ เคราะหท บทวนขอมู ลขางตน สรุป ผลการดําเนิ นการประจํา ป โดยอาจารย ผูรับ ผิดชอบหลักสูต ร/
อาจารยประจําหลักสูตร ประธานหลักสูตรเสนอหัวหนาสาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร เสนอการปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ

ภาคผนวก
เอกสารแนบเพิ่มเติมประกอบไปดวย
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข วช.05 ผลงานทางวิชาการ ประสบการณสอนของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ค วช.06 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป)
ภาคผนวก ง วช.07 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก จ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษหลักสูตร
และวช.03 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษรา งหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ มติคณะกรรมการประจําคณะ
ภาคผนวก ช มติสภาวิชาการ
ภาคผนวก ซ มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ภาคผนวก ฌ รายงานการสํารวจและวิเคราะหความตองการของหลักสูตร
ภาคผนวก ญ นโยบายและแผนการปรับปรุงหลักสูตร

ก-1

ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุวา ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ก-2

ก-3

ก-4

ก-5

ก-6

ก-7

ก-8

ก-9

ก-10

ก-11

ก-12

ก-13

ก-14

ก-15

ก-16

ก-17

ก-18

ก-19

ก-20

ก-21

ข-1

ภาคผนวก ข
วช.05 ผลงานทางวิชาการ ประสบการณสอนของอาจารยประจําหลักสูตร

ข-2
1) ดร. อัญญปารย ศิลปนิลมาลย
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวอัญญปารย ศิลปนิลมาลย
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรศึกษา
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปที่จบการศึกษา 2541
-หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปที่จบการศึกษา 2541
ระดับปริญญาโท
-หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปที่จบการศึกษา 2545
-หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรศึกษา
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปที่จบการศึกษา 2552
ระดับปริญญาเอก
-หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปที่จบการศึกษา 2559
ตําแหนงวิชาการ อาจารย
ตําแหนงบริหาร รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2. ประสบการณสอน ระยะเวลาทั้งหมด 5 ป 5 เดือน
วิชาที่สอน
โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรทางการศึกษา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
ภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
การคัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคลิกภาพและการปรับตัว

จํานวนชั่วโมงสอน/
สัปดาห
ภาค/ปการศึกษาที่สอน
ทฤษฎี ปฏิบัติ
3/2558, 1/2554-2559
2
2
1/2554-2555
2
2
1/2554-2559
60
1/2554-2559
450
2/2554-2558
2
2
2/2554
2
2
2/2554-2559
60
2/2554-2559
450
2/2555-2557
2
2
2/2555-2557
2
2
2/2555
2
2

ข-3

วิชาที่สอน
เครือขายสังคมออนไลนสําหรับการศึกษา
หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร
การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู
จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู

จํานวนชั่วโมงสอน/
สัปดาห
ภาค/ปการศึกษาที่สอน
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1/2556-2559
2
2
1/2556-2559
2
2
3/2556
2
2
3/2558, 1/2559
2
2

3. ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ/ผลงานทางวิชาการ
ผลงานตีพิมพเผยแพรและการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. อัญญปารย ศิลปนิลมาลย. (2557, พฤษภาคม-สิงหาคม). “การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ”. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ มหาวิทยาลัยราช ภัฏกาฬสินธุ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ. 1(2) : 108.
2. อัญญปารย ศิลปนิลมาลย. (2557, กันยายน). “ผลการศึกษาความรูและทักษะที่ตองการ ในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน”. The 4thInternational Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Integrated
Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community.
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 4(4) : 6.
3. อัญญปารย ศิลปนิลมาลย. (2558, มิถุนายน). “การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวใน
รายวิชา หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ” . วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ ฉบับพิเศษ งานมหกรรมวิชาการภูมิปญญา กลุมชาติพันธุ
นานาชาติ ลุมแมน้ําโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ป 2558มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ.
4. อัญญปารย ศิลปนิลมาลย. (2558, มิถุนายน). “ผลการศึกษารูปแบบการสงเสริมทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.
วารสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.ฉบับพิเศษ 1/58 (2) : 62.
5. อัญญปารย ศิลปนิลมาลย. (2558, พฤษภาคม). “ผลการศึกษาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. The 1th National
Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2015. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 1(1) : 6.
6. อัญญปารย ศิลปนิลมาลย. (2558, มิถุนายน). “การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวใน
รายวิชาหลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ” . วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ ฉบับพิเศษ งานมหกรรมวิชาการภูมิปญญา กลุมชาติพันธุ
นานาชาติ ลุมแมน้ําโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ป 2558มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ.
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7. อัญญปารย ศิลปนิลมาลย ธรัช อารีราษฎร สายชล จินโจ และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร.
(2559, พฤษภาคม – สิงหาคม) . “ผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสงเสริมสมรรถนะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ” . วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร). มหาวิทยาลัยนครพนม. 6 (2).
การเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
1. กรรมการพิจารณาการนําเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 1 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. กรรมการพิจารณาการนําเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. กรรมการพิจารณาการนําเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร” ครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวขอ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน :
ทิศทางใหมในศตวรรษที่ 21” วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. คอมพิวเตอรศึกษา
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จิตวิทยา
4. การฝกอบรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ประจําป
การศึกษา 2561 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
2. กิจกรรมอบรมระบบ e-Document วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ วิจัย สําหรับตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
5. งานวิชาการ
ผลงานการพัฒนาวิชาการ
ที่
ชื่อผลงานทางวิชาการ
1 การพัฒนาซอฟตแวรทางการศึกษา ตามรูปแบบ ADDIE
2 หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร
3 การสัมมนาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา

ประเภทผลงานทางวิชาการ
ตํารา
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
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2) ดร.ลาวัณย ดุลยชาติ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาว ลาวัณย ดุลยชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปที่จบการศึกษา 2542
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปที่จบการศึกษา 2550
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปที่จบการศึกษา 2558
ตําแหนงวิชาการ อาจารย
สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร
2. ประสบการณสอน

ตําแหนงบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ระยะเวลาทั้งหมด 9 ป 6 เดือน
วิชาที่สอน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
ระบบปฏิบัติการ 1
เครือขายคอมพิวเตอร
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การเขียนโปรแกรมเบื้องตนสําหรับครู
คัดเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ภาค/ปการศึกษาที่สอน
2/2556-2559
1/2551-2555
2/2556-2559
2/2551-2559
1/2551-2555
2/2551-2555
2/2558
1/2558
2/2554-2559
1/2554-2559
2/2554-2559
1/2554-2559
2/2554-2559

จํานวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
60
450
450
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3. ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ / ผลงานวิชาการ
ผลงานตีพิมพเผยแพรและการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ลาวัณย ดุลยชาติ วรปภา อารีราษฏร สมบัติทายเรือคํา และสุขแสง คูกนก. “ผลการจัดกิจกรรม
การเผยแพรสื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน The results of organizing an activity of eDLTV media
diffusion for teaching.” วารสารศึกษาศาสตร ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2560 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ลาวัณย ดุลยชาติ วรปภา อารีราษฏร สมบัติทายเรือคํา และสุขแสง คูกนก. “การศึกษาวิธีการ
เผยแพรสื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอนดวยเทคนิคกระบวนการกลุม A Study of Diffusion Method
eDLTV Media for National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM
2015. 12-13 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. กนกวรรณ เรืองแสน และลาวัณย ดุลยชาติ. การพัฒนาผลการเรียนรูแบบ MIAP ดวยโปรแกรม
ClassStart เรื่อง การออกแบบTemplate Power point ดวยโปรแกรม Photoshop CS5. นําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 The 2th
National Conference on Technology and Innovation Management : NCTIM 2016 30-31 มีนาคม
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. โสภิกา ศรีชาทุม และลาวัณย ดุลยชาติ. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง เทคนิคการตกแตงภาพปกหนังสือ
ดวยโปรแกรม Photoshop CS5 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 The 2th National Conference on
Technology and Innovation Management : NCTIM 2016 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
1. กรรมการพิจารณาการนําเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 1 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. กรรมการพิจารณาการนําเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. กรรมการพิจารณาการนําเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร” ครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวขอ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน :
ทิศทางใหมในศตวรรษที่ 21” วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. คอมพิวเตอรศึกษา
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การฝกอบรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบสารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document) วันที่ 9
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ วิจัย สําหรับตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
3. การอบรมหลักสูตรผูประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 รุนที่ 1
วันที่ 2-4 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. การสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการเขียน
ผลงานวิจัย” วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
5. การสัมมนาวิชาการ “Useful software for research and Writing for publication”
วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ประจําป
การศึกษา 2561 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
5. ผลการวิชาการ
ผลงานการพัฒนาวิชาการ
ที่
ชื่อผลงานทางวิชาการ
1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม

ประเภทผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
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3) ดร. สวียา สุรมณี
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวสวียา สุรมณี
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ปที่จบการศึกษา 2544
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรศึกษา
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปที่จบการศึกษา 2552
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปที่จบการศึกษา 2559
ตําแหนงวิชาการ อาจารย
ตําแหนงบริหาร หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
.
สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2. ประสบการณสอน ระยะเวลาทั้งหมด 5 ป 5 เดือน
วิชาที่สอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
เกมและสถานการณจําลองเพือ่ การเรียนรู
การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย
หลักพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรทางการศึกษา
โปรแกรมสรางเว็บเพื่อการศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
การบริหารจัดการในชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

ภาค/ปการศึกษาที่สอน
1/2554, 1/2555, 2/2555,
1/2556, 1/2557, 1/2558
1/2555
1/2556, 3/2555,
3/2557, 3/2558
2/2555, 2/2556
1-2/2555, 2/2556, 2/2557
1/2555
1/2556
2/2555, 2/2556
2/2555
1/2556, 1/2557
2/2557-2559
1/2559
2/2558-2559
3/2558, 1/2554-2559
1/2554-2559

จํานวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
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วิชาที่สอน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ภาค/ปการศึกษาที่สอน
2/2554-2559
1/2554-2559
2/2554-2559

จํานวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ
60
450
450

3. ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ/ผลงานทางวิชาการ
ผลงานตีพิมพเผยแพรและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. สวียา สุรมณี และ มงคล แสงอรุณ. การพัฒนาเว็บฝกอบรมพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณใน
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ นําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559
2. สวียา สุรมณี. การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน ในรายวิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
สําหรับ นักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร ครั้งที่ 1
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
3. สวียา สุรมณี ธรัช อารีราษฎร และวรปภา อารีราษฎร. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัค ติวิสตโดยอาศัย สถานการณ จํา ลอง วิช าเครือ ขายคอมพิวเตอร เพื่อการศึก ษา. ตีพิ มพ ในวารสาร
ศึก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยมหาสารคาม ป ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มี น าคม 2560 คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. สวียา สุรมณี ธรัช อารีราษฎร และวรปภา อารีราษฎร. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยอาศัยสถานการณจําลอง วิชาเครือขายคอมพิ วเตอรเพื่อการศึกษา นํา เสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาวันที่ 28-29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 .ปที่พิมพ 2558
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
1. กรรมการตรวจสอบบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับ ชาติ “การจั ดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. กรรมการผู ท รงคุณ วุ ฒิ การนํ าเสนอผลงานวิจั ย ในการประชุมวิช าการระดั บ ชาติ “การจั ด การ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
และสุข ภาพชุ มชน (วท.ม.) วัน ที่ 23 สิ งหาคม 2559 ณ คณะศิ ลปศาสตร แ ละวิท ยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
กาฬสินธุ
4. กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร (วท.บ.)
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. คอมพิวเตอรศึกษา
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นิติศาสตร
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4. การฝกอบรม
1. การอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 16-18 พฤษภาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ วิจัย สําหรับตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
3. กิจกรรมอบรมระบบ e-Document วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ประจําป
การศึกษา 2561 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
5. การประชุมวิจัย “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค
กรุงเทพมหานคร
5. งานวิชาการ
ผลงานการพัฒนาวิชาการ
ที่
ชื่อผลงานทางวิชาการ
1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
2
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
4
วิดิทัศนประกอบการสอนเกมและสถานการณจําลอง

ประเภทผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
สื่อการสอน
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4) อาจารยนคินทร พัฒนชัย
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวนคินทร พัฒนชัย
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ตําแหนงวิชาการ อาจารย
สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่จบการศึกษา 2549
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
จากสถานศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปที่จบการศึกษา 2555
ตําแหนงบริหาร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

2. ประสบการณสอน ระยะเวลาทั้งหมด 4 ป 1 เดือน
วิชาที่สอน
โครงสรางขอมูล
ระบบฐานขอมูล
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
ตรรกะดิจิทัล
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1
ระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
เกมและสถานการณจําลอง
ขัน้ ตอนวิธีและโครงสรางขอมูลเบื้องตน
โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
การจัดการหองเรียนคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตน
การคัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรศกึ ษา
โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนและวัดผลใน
สถานศึกษา
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ทฤษฎีการคํานวณทางคอมพิวเตอร

ภาค/ปการศึกษาที่สอน
1/2556 - 2559
2/2558 - 2559
1/2559
2/2557 - 2559
2/2556 - 2558
2/2556 - 2558
1/2557 - 2559
1/2557, 3/2557, 1/2559
3/2557
3/2556 และ 3/2557
1/2557, 3/2557, 1/2558 ,
1/2559
2/2557
2/2556
3/2556
2/2556

จํานวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
2
2
2
3
0
0
450
3
0
2
2
0
450
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

2/2556

2

2

1/2556
3/2556, 1/2559

2
3

2
0
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วิชาที่สอน
การคนคืนสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภาค/ปการศึกษาที่สอน
2/2558
2/2559

จํานวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
2
2
2

3. ทักษะ / ความชํานาญพิเศษ/ผลงานทางวิชาการ
ผลงานตีพิมพเผยแพรและการประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลงานวิจัย
1. นคินทร พัฒนชัย. (2559). การพัฒนาโลชั่นบํารุงผิวจากน้ํามันรําขาวเขาวง ผูรวมวิจัย ปงบประมาณ
2559 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. นคินทร พัฒนชัย. (2558). การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป คอมพิวเตอรศึกษาและคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ผูรวมวิจัยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
3. นคิ นทร พัฒ นชัย . (2557). กระบวนการพั ฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ของนัก ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คอมพิวเตอรศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ผูรวม
วิจัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผลงานตีพิมพเผยแพร
1. รัศมี ชาวสวน และนคินทร พัฒ นชัย, การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูบนแท็บเล็ต ตาม
แนวทฤษฎี คอนสตรัค ติ วิสต เรื่อง คุณธรรมและจริย ธรรมในการใชอิ นเตอรเน็ต ชั้น มั ธยมศึก ษาปที่ 2 การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 The 2sd National Conference
on Technology and Innovation Management: NCTIM-2016 30-31 มี น าคม 2559 มหาวิ ทยาลั ยราช
ภัฏมหาสารคาม
2. ศุภาภรณ อนันตัง และนคินทร พัฒนชัย, การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การตั ดเกรดดวย
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม” ครั้ง ที่ 2 The 2 sd National Conference on Technology and Innovation
Management: NCTIM-2016 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. วรรณ ท นา สิ ง ห ชั ย และนคิ น ทร พั ฒ นชั ย , การพั ฒ นาบทเรีย นมั ล ติ มี เดีย เรื่ อ ง การสร า ง
ภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จั ด การเท คโนโลยี และน วั ต กรรม ” ครั้ ง ที่ 2 The 2 sd National Conference on Technology and
Innovation Management: NCTIM-2016 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. ทรงกรด พิมพพิศาล, คมสัน นามตะคุ, นวลใจ โคตรแสง, นคินทร พัฒนชัย, ปนัดดา สังขศรีแกว
และสกาวเดือ น พิ มพพิ ศาล. (2558). กระบวนการพั ฒ นาทัก ษะการคิ ดโจทย วิ จั ย ของนั กศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรทั่วไป คอมพิวเตอรศึกษา คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ.
การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 4, HERP CONGRESS IV. 9-11 กุมภาพันธ 2559
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5. สุนิษา สุภาวงศ และนคินทร พัฒนชัย, การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูบนแท็บเล็ต เรื่อง
การสื่อสารขอมูล สํา หรับ ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจั ดการเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม” ครั้ ง ที่ 1 The 1st National Conference on Technology and Innovation Management:
NCTIM-2015 12-13 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. รัตนพร ไกยนุ ช และนคินทร พัฒ นชัย, การพัฒ นาบทเรียนบนเครือ ขา ย เรื่อ ง อาชญากรรม
คอมพิวเตอรและกฎหมายที่เกี่ยวของ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม” ครั้ ง ที่ 1 The 1st National Conference on Technology and Innovation
Management: NCTIM-2015 12-13 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7. ธนวัฒน พันธชัย และนคินทร พัฒนชัย, การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม” ครั้ ง ที่ 1 The 1st National Conference on Technology and Innovation
Management: NCTIM-2015 12-13 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8. จุรีนาต เสโคตร และนคินทร พัฒนชัย, การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและ
ประโยชนของคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 The 1st National Conference on Technology and Innovation
Management: NCTIM-2015 12-13 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9. ทรงกรด พิมพพิศาล, คมสัน นามตะคุ, นวลใจ โคตรแสง, กชพรรณ วงคเจริญ, นคินทร พัฒนชัย,
เกษมศักดิ์ ทองตัน, ปยะ สรอยอุดม และสกาวเดือน พิมพพิศาล. (2558). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
ของนักศึกษาสาขาวิช าวิท ยาศาสตรทั่วไป คอมพิวเตอรศึกษาและวิท ยาการคอมพิว เตอร. การประชุม ใหญ
โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 3, HERP CONGRESS III. 9-11 มีนาคม 2558
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. คอมพิวเตอร
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การฝกอบรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ประจําป
การศึกษา 2561 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
2. กิจกรรมอบรมระบบ e-Document วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ วิจัย สําหรับตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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5. งานวิชาการ
ผลงานการพัฒนาวิชาการ
ที่
ชื่อผลงานทางวิชาการ
1
โครงสรางขอมูล
2
ระบบฐานขอมูล
3
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร

ประเภทผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
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5) อาจารยธีรชาติ นอยสมบัติ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ นายธีรชาติ นอยสมบัติ
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ตําแหนงวิชาการ อาจารย
สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปที่จบการศึกษา 2545
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่จบการศึกษา 2550
ตําแหนงบริหาร คณะครุศาสตร

2. ประสบการณสอน ระยะเวลาทั้งหมด 7 ป 0 เดือน
วิชาที่สอน
การเขียนโปรแกรมเบื้องตนสําหรับครู
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่มึ
ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูลเบื้องตน
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
นวัตกรรมแหงการเรียนรู
หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟทแวรทาง
การศึกษา
การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตน
การบริหารและการจัดการระบบเครือขาย
โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
การคัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การจัดการหองเรียนคอมพิวเตอร
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ภาค/ปการศึกษาที่สอน
2/2552
2/2552
2/2552-2/2556
2/2552-1/2553
2/2552
1/2553
1/2553-1/2555,
1/2558-1/2559
1/2553
2/2553-3/2554
2/2553, 2/2556
2/2553
2/2553
1/2554
1/2554-1/2556
3/2554-1/2555
2/2554
1/2556-1/2558
1/2556-1/2559

จํานวนชั่วโมงสอน/
สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
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วิชาที่สอน
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรกราฟก
เครือขายคอมพิวเตอร
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ภาค/ปการศึกษาที่สอน
1/2557
2/2557
2/2558
2/2558
1/2554-2559
2/2554-2559
1/2554-2559
2/2554-2559

จํานวนชั่วโมงสอน/
สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
2
2
2
2
2
2
2
0
60
0
60
0
450
0
450

3. ทักษะ/ความชํานาญพิเศษ/ผลงานทางวิชาการ
ผลงานตีพิมพเผยแพรและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัย
1. ธีรชาติ นอยสมบัติ. (2559). ชุมชนปฏิบัติการเรียนรูแบบมีสวนรวม : การศึกษาและพัฒนาสื่อการ
เรียนรูดวยคอมพิวเตอร ดานวัฒนธรรม “ชนชาติผูไท” จังหวัดกาฬสินธุ. รายงานวิจัย , มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
2. ธีรชาติ นอยสมบัติ. (2559). การศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต : กรณีศกึ ษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ. รายงานวิจัย
, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ผลงานตีพิมพเผยแพร
1. ธีรชาติ น อยสมบัติ. การพั ฒ นาระบบสนับ สนุนการเรียนการสอนแบบรวมมือ กัน ผา นเครือ ข า ย
อินเตอรเน็ต สําหรับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ. การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการครั้งที่4”, ทิศทางการจัดการศึกษาและวิจัยของไทย ยุค 4.0. ศรีสะเกษ.
2560.
2. ธีรชาติ นอยสมบัติ. การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร ดานวัฒนธรรม “ชนชาติผู
ไท” จังหวัดกาฬสินธุ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจําป พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”. พิษณุโลก. 2560.
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีทางการศึกษา
2. คอมพิวเตอร
4. การฝกอบรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชันเซ็น
เตอร ขอนแกน
2. กิจกรรมอบรมระบบ e-Document ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน)
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3. อบรมโครงการทบทวนแผนการดําเนินงานและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ประจําปการศึกษา 2558 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน)
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการสําหรับคณาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําป 2559
ในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (ในเมือง)
5. งานวิชาการ
ผลงานการพัฒนาวิชาการ
ที่
ชื่อผลงานทางวิชาการ
1
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2
การศึกษาและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3
ระบบการเรีย นการสอนผา นเว็บ ไซตรายวิช านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ประเภทผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
สื่อการสอน

ค-1

ภาคผนวก ค
วช.06 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรหาป)

ค-2
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตรหาป)
การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรหาป)
หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2560 กับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรี สาขาวิช าครุศาสตรและ
สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) พ.ศ.2554 ปรากฏ ดังนี้
ลําดับ
1

2

เนื้อหาความรูในมาตรฐาน
คุณวุฒิ
(มคอ.1)
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป

หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาชีพครู

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
(มคอ.1)

รายวิชาในหลักสูตร

การบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม
เศรษฐกิจ และประเด็นปญหาระดับโลกดวย
วิธีการเชิงระบบที่ครอบคลุมไมนอ ยกวาหัวขอ
ตอไปนี้
1) ดานสิ่งแวดลอม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทาง
นิเวศวิทยา กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
2) ดานสังคม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางสังคม กล
ยุทธการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอ
พฤติกรรมสังคม
3) ดานเศรษฐกิจ
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ
กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอ
เศรษฐกิจ
4) ดานวิธีการเชิงระบบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย เศรษฐกิจที่ดี
สังคมที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดี วิธีการเชิงระบบ และ
เชิงองครวมในการประเมินประเด็นปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และ
ผลของวิถชี ีวิตสวนบุคคลที่มีตอ ประเด็นปญหา

1. GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2. GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการ
ดํารงชีวิต
3. GE-010-001 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
4. GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
5. GE-030-001 พลวัตทางสังคม
โลก
6. GE-050-001 กีฬาและ
นันทนาการเพื่อสุขภาพ

1) ความรูวิชาชีพครู (Pedagogical
Knowledge)
1.1) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
วิชาชีพครู และความเปนครู

1. ED-002-101 ความเปนครู
2. ED-002-102 ปรัชญาทาง
การศึกษา
1.2) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 1. ED-002-205 จิ ต วิ ท ยาและการ
แนะแนวสําหรับครู

ค-3
ลําดับ

เนื้อหาความรูในมาตรฐาน
คุณวุฒิ
(มคอ.1)

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
(มคอ.1)
1.3) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

1. ED-002-206 การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร
1.4) การออกแบบและจัดการเรียนรู
1. ED-002-207 การจั ด การเรี ยนรู
1.5) การจั ดการชั้ น เรีย นและสิ่ งแวดลอ มเพื่ อ และการจัดการชั้นเรียน
การเรียนรู
1.6) เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 1. ED-002-103 ภาษาและ
สําหรับครู
วัฒนธรรมสําหรับครู
2. ED-002-104 ภาษาและ
วัฒนธรรมตางประเทศสําหรับครู
1.7) การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
1. ED-002-208 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.8) การวัดและประเมินผลการศึกษา
1. ED-002-309 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
1.9) การศึกษาพิเศษ
1. ED-003-326 การศึกษา
แบบเรียนรวม
1.10) การวิจัยทางการศึกษา
1. ED-002-411 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
1.11) การบริหารการศึกษาและกฎหมาย
1. ED-002-310 การบริหาร
ที่เกี่ยวของ
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2) ความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครู
กับวิชาเฉพาะ
(Pedagogical-Content Knowledge)
2.1) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรูแตละ 1. ED-032-307 พฤติกรรมการสอน
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
วิชาคอมพิวเตอร
2.2) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับการ 1. ED-032-403 การออกแบบ
จัดการเรียนรูแตละระดับ
ระบบการสอนและการจัดการเรียน
การศึกษาและวิชาเอก
การสอนอิเล็กทรอนิกส
2.3) การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสําหรับการจัด 1. ED-032-401 โครงการพิเศษดาน
การศึกษาแตละระดับการศึกษา
คอมพิวเตอรศึกษา
และวิชาเอก
2. ED-032-301 การสัมนา
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
2.4) การจัดการชั้นเรียนแตละระดับการศึกษา 1. ED-032-404 การจัดการเรียนรู
และวิชาเอก
คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.5) นวัตกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ 1. ED-032-303 การพัฒนา
สื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ
บทเรียนคอมพิวเตอร
จัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก 2. ED-032-306 โปรแกรมการสอน
ผานเว็บ

ค-4
ลําดับ

เนื้อหาความรูในมาตรฐาน
คุณวุฒิ
(มคอ.1)

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
(มคอ.1)

รายวิชาในหลักสูตร

2.6) การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาวิ ช า 1. ED-032-307 พฤติกรรมการสอน
เฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละ
วิชาคอมพิวเตอร
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
2.1) วิชาดานความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
(1) สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(2) ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตเพื่อ
การศึกษา
(3) เครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูล
และระบบอินเตอรเน็ต
(4) การบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
(5) กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.2) วิชาดานการออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอรการศึกษา
(1) คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
(2) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา
(3) การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
(4) การจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา
(5) การเขียนโปรแกรม
(6) การพัฒนาโครงงานดานคอมพิวเตอร
การศึกษา

3) วิชาดานการออกแบบและพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
(1) การผลิตสือ่ อิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา
(2) การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
(3) การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน

1. ED-032-101 โปรแกรมประยุกต
เพื่อการศึกษา
2. ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและ
โครงสรางขอมูล
3. ED-032-103 สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
4. ED-032-201 การศึกษาวงจร
และซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
5. ED-032-202 กฎหมายและ
จริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ED-032-203 ระบบปฏิบัติการ
7. ED-032-204 เครือขาย
คอมพิวเตอร
1. ED-032-104 คณิตศาสตร
สําหรับคอมพิวเตอร
2. ED-032-106 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3. ED-032-305 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นสูง
4. ED-032-309 การออกแบบ
ระบบงานคอมพิวเตอรทาง
การศึกษา
5. ED-032-301 การสัมมนา
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
6. ED-032-302 ระบบจัดการ
ฐานขอมูลทางการศึกษา
7. ED032401 โครงการพิเศษดาน
คอมพิวเตอรศึกษา
8. ED-032-402 การจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา
1. ED-032-308 คอมพิวเตอร
กราฟก
2. ED-032-207 เครือขายสังคม
ออนไลนสําหรับการศึกษา
3. ED-032-208 หลักการพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร

ค-5
ลําดับ

เนื้อหาความรูในมาตรฐาน
คุณวุฒิ
(มคอ.1)

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
(มคอ.1)
(4) การออกแบบโปรแกรมการสอนผานเว็บ

รายวิชาในหลักสูตร
4. ED-032-303 การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร
5. ED-032-304 การออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
6. ED-032-310 การสรางภาพ
แอนิเมชันดวยคอมพิวเตอร
7. ED-032-306 โปรแกรมการสอน
ผานเว็บ
8. ED-032-403 การออกแบบ
ระบบการสอนและการจัดการเรียน
การสอนอิเล็คทรอนิคส

ค-6
ความสอดคลองระหวางรายวิชา
กับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
(ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556)
มาตรฐาน
สาระความรูตาม
ความรู
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ (1) สภาพงานครู
1 ความเปน คุณลักษณะ และ
ครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
(2) การปลูกฝงจิต
วิญญาณความเปน
ครู
(3) กฎหมายที่
เกี่ยวของกับครูและ
วิชาชีพครู
(4) การจัดการ
ความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู
(5) การสราง
ความกาวหนาและ
พัฒนาวิชาชีพครู
อยางตอเนื่อง

มาตรฐานที่
2 ปรัชญา
การศึกษา

(1) ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีทางการ
ศึกษา ศาสนา
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม
(2) แนวคิด และ
กลวิธีการจัด
การศึกษา เพื่อ
เสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
(1) รอบรูใน
เนื้อหาวิชา ที่
สอน และกลยุทธ
การสอน เพื่อให
ผูเรียนคิด
วิเคราะห
สังเคราะห
สรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ ได
(2) แสวงหาและ
เลือกใชขอมูล
ขาวสารความรู
เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
(3) ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับ
ผูเรียนที่สงเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน
(4) มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู
(1) ประยุกตใช
เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา
(2) วิเคราะห
เกี่ยวกับการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)
ED-002-101 ความเปนครู 3(2-2-5)

To Be a Teacher
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝง
จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพ
ครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนา
และพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ใชความรอบรูในเนื้อหาวิชา
ที่ ส อนและกลยุ ท ธ การสอน เพื่ อ ให ผู เรี ย นคิ ด วิ เคราะห
สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได แสวงหาและเลือ กใชขอมู ล
ขาวสารความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวาง
ครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน มีจิตวิญญาณ
ความเปนครูหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม
จริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ครู จ รรยาบรรณ ของวิ ช าชี พ ที่ คุ รุส ภา
กําหนด ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มี จิตสํานึกสาธารณะและ
เสียสละใหสังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา 3(2-2-5)
Philosophy of Education
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
ปรัชญาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาและหลัก
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด และ
กลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประยุกตใชปรัชญาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับ
ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค-7
มาตรฐาน
สาระความรูตาม
ความรู
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ (1) ภาษาและ
3 ภาษาและ วัฒนธรรมไทยเพื่อ
วัฒนธรรม การเปนครู
(2)
ภาษาตางประเทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู

มาตรฐานที่
4 จิตวิทยา
สําหรับครู

มาตรฐานที่
5 หลักสูตร

(1) จิตวิทยาพื้นฐาน
และจิตวิทยา
พัฒนาการของ
มนุษย
(2) จิตวิทยาการ
เรียนรูและจิตวิทยา
การศึกษา
(3) จิตวิทยาการ
แนะแนวและการให
คําปรึกษา
(1) หลักการ
แนวคิดในการจัดทํา
หลักสูตร
(2) การนําหลักสูตร
ไปใช
(3) การพัฒนา

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
(1) สามารถใช
ทักษะการฟง การ
พูด การอาน การ
เขียนภาษาไทย
และ
ภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อ
ความหมายอยาง
ถูกตอง
(2) ใชภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการ
อยูรว มกันอยาง
สันติ

(1) สามารถให
คําแนะนํา
ชวยเหลือผูเรียน
ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
(2) ใชจิตวิทยา
เพื่อความเขาใจ
และสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียน
ใหเต็มศักยภาพ
(1) วิเคราะห
หลักสูตรและ
สามารถจัดทํา
หลักสูตรได
(2) ปฏิบตั กิ าร
ประเมินหลักสูตร
และนําผลการ
ประเมินไปใชใน
การพัฒนา
หลักสูตร

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 2(1-2-3)
Language and Culture for Teachers
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู การใชทักษะการฟง
การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสือ่ ความหมาย
อยางถูกตอง การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติ
ED002104 ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสําหรับครู
2(1-2-3)
Foreign Language and Culture for Teachers
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใชทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ ความหมายอยาง
ถูกตอง การใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติ
ED002205 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู 3(2-2-5)
Psychology and Guidance for Teachers
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการ
เรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให
คําปรึกษา การใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ขึ้นปฏิบตั กิ ารใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Curriculum Design and Development
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
หลักการและแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช
การพัฒนา ปฏิบัติการวิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทํา
หลักสูตร ประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตร

ค-8
มาตรฐาน
ความรู
มาตรฐานที่
6 การจัดการ
เรียนรูและ
การจัดการ
ชั้นเรียน

มาตรฐานที่
7 การวิจัย
เพื่อ
พัฒนาการ
เรียนรู

สาระความรูตาม
มาตรฐาน
(1) หลักการ
แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนการเรียนรู การ
จัดการเรียนรู
และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การเรียนรู
(2) ทฤษฎีและ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียน
รูจักคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรคและ
แกปญหาได
(3) การบูรณาการ
การเรียนรูแบบเรียน
รวม
(4) การจัดการชั้น
เรียน
(5) การพัฒนาศูนย
การเรียนใน
สถานศึกษา
(1) หลักการ
แนวคิด แนวปฏิบัติ
ในการวิจัย
(2) การใชและผลิต
งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
(1) สามารถจัดทํา
แผนการเรียนรู
และนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผล
จริง
(2) สามารถสราง
บรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนให
ผูเรียนเกิดการ
เรียนรู

(1) สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช
ในการจัดการเรียน
การสอน
(1) สามารถทํา
วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนและ
พัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ (1) หลักการ
(1) ประยุกตใช
8 นวัตกรรม แนวคิด การ
และประเมินสื่อ
และ
ออกแบบ การ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี ประยุกตใช และการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเมินสื่อ
สารสนเทศเพื่อ
ทาง
นวัตกรรม
การเรียนรู
การศึกษา เทคโนโลยี
(2) สามารถใช
สารสนเทศเพื่อการ เทคโนโลยี
เรียนรู
สารสนเทศเพื่อ
(2) เทคโนโลยี สารสน การสื่อสาร
เทศเพื่อการสื่อสาร

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)
ED-002-207 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 3(2-25)
Learning Management and Classroom Management
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู
การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎีและ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรคและแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การจัดการศึกษาพิเศษการพัฒนาศูนยการเรียน
ในสถานศึกษาปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการ
ปฏิบัตใิ หเกิดผลจริง และการสรางบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ED-002-411การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5)
Research for Learning Development
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัตใิ น
การวิจัยการใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การนํา
ผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติการทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
หลักการ แนวคิด การออกแบบการประยุกตใช และการประเมิน
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และการประยุกตใช

ค-9
มาตรฐาน
ความรู
มาตรฐานที่
9 การวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู

สาระความรูตาม
มาตรฐาน
(1) หลักการ
แนวคิด และแนว
ปฏิบัตใิ น
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน
(2) ปฏิบัติการวัด
และการประเมินผล

มาตรฐานที่
10 การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

(1) หลักการ
แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา
(2) การประกัน
คุณภาพการศึกษา

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
(1) สามารถวัด
และประเมินผลได
(2) สามารถนําผล
การประเมินไปใช
ในการพัฒนา
ผูเรียน

(1) สามารถ
จัดการคุณภาพ
การจัดกิจกรรม
การเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู
อยางตอเนื่อง
(2) สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูได
มาตรฐานที่ (1) หลักธรรมาภิ
(1) ปฏิบัติตนเปน
11 คุณธรรม บาล และความ
แบบอยางที่ดี มี
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต
จิตสํานึก
และ
(2) คุณธรรม และ สาธารณะ และ
จรรยาบรรณ จริยธรรมของ
เสียสละใหสังคม
วิชาชีพครู
(2) ปฏิบัติตนตาม
(3) จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณของ
ของวิชาชีพที่คุรสุ ภา วิชาชีพ
กําหนด
สาระการฝกทักษะ
และสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพ
ครูตามมาตรฐาน
ประสบการณ
วิชาชีพ

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)
ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัตใิ นการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน และปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน และการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนได
ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา
วัฒนธรรมในองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การทํางานเปนทีม
และการจัดการโครงงานและโครงการฝกอาชีพ หลักการฝก
อาชีพ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
อยางตอเนื่อง และสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
ED-002-101 ความเปนครู 3(2-2-5)
To Be a Teacher
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝง
จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับครูและ
วิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ ง ใชความรอบรู
ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ การสอน เพื่อใหผูเรียนคิด
วิเคราะหสังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได แสวงหาและเลือกใช
ขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน มีจติ
วิญญาณความเปนครูหลักธรรมาภิบาลและความซือ่ สัตยสุจริต
คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครูจรรยาบรรณ ของวิชาชีพที่คุรุ
สภากําหนด ปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ
และเสียสละใหสังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ค-10
มาตรฐาน
ประสบการณ
วิชาชีพ
มาตรฐานที่
1 การฝก
ปฏิบัติ
วิชาชีพ
ระหวางเรียน

มาตรฐานที่
2 การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา
ในสาขาวิชา
เฉพาะ

สาระความรูตาม
มาตรฐาน

สมรรถนะความรู
ตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)

(1) การสังเกตการ
จัดการเรียนรู
(2) การจัดทํา
แผนการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียน
สรางความรูดวย
ตนเอง
(3) การทดลองสอน
ในสถานการณ
จําลอง และ
สถานการณจริง
(4) การออกแบบ
ทดสอบ ขอสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล
(5) การ
ตรวจขอสอบ การ
ใหคะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียน
(6) การสอบ
ภาคปฏิบัติและ
การใหคะแนน
(7) การวิจัย
แกปญหาผูเรียน
(8) การพัฒนาความ
เปนครูมืออาชีพ
(1) การปฏิบัติการ
สอนวิชาเอก
(2) การวัดและ
ประเมินผล
และนําผลไปใชใน
การพัฒนาผูเ รียน
(3) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
(4) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู หรือแบงปน
ความรูในการ
สัมมนา การศึกษา

(1) สามารถจัดทํา
แผนการจัดการ
เรียนรู เพื่อ
จุดประสงคการ
สอนที่หลากหลาย
(2) สามารถ
ปฏิบัติการสอน
ออกแบบทดสอบ
วัดและประเมินผล
ผูเรียน

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 1(0-60-0)
Practicum 1
รายวิชาบังคับกอน: ไมมี
Prerequisite: None
ปฏิ บัติก ารสั งเกตการจัดการเรียนรู การจั ดทํ า แผนการจัด การ
เรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง สามารถจัดทําแผนการ
จัด การเรียนรูเพื่อ จุดประสงคการสอนที่ห ลากหลาย และการ
ออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล

(1) สามารถ
จัดการเรียนรู
ในสาขาวิชาเอก
(2) สามารถ
ประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
(3) ปฏิบัติงานอื่น
ที่ไดรับมอบหมาย

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0)
Internship 1
รายวิชาบังคับกอน: ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู 2
Prerequisite: ED-005-436 Practicum 2
ปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และนําผลไปใช
ในการพั ฒ นาผู เ รี ย น ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น และ
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 1(0-60-0)
Practicum 2
รายวิชาบังคับกอน: ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู1
Prerequisite: ED-005-435 Practicum 1
ปฏิ บั ติ ก ารการทดลองสอน ในสถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณจริงการตรวจขอสอบการใหคะแนนและการตัดสินผล
การเรี ย น การสอบภาคปฏิ บั ติ แ ละการให ค ะแนนการวิ จั ย
แกปญ หาผูเรียนการพัฒ นาความเปนครูมืออาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0)
Internship 2
รายวิชาบังคับกอน: ED-005-437 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
Prerequisite: ED-005-437 Internship 1
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก แลกเปลี่ยนเรียนรู

ค-11
มาตรฐาน
ประสบการณ
วิชาชีพ

สาระความรูตาม
มาตรฐาน

สมรรถนะความรู
ตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)
หรือ แบ ง ป น ความรู ในการสั ม มนาการศึ ก ษา ทํ า การประเมิ น
ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา

ง-1

ภาคผนวก ง
วช.07 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

ง-2
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรครั้งนี้ เปนการวิพากษหลักสูตรครุศา
สตรบั ณ ฑิต สาขาคอมพิวเตอร (5 ป ) (หลักสูตรปรับ ปรุงพ.ศ.2560) ซึ่งปรับ ปรุ งมาจากหลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาคอมพิ ว เตอร (5 ป ) (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ.2556) โดยข อ แตกต า งระหว า งหลั ก สู ต รเดิม กั บ
หลักสูตรปรับปรุง อยู 5 ประเด็น ดังนี้
1. หนวยกิตมีการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2558 และขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเพื่อใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยมีการปรับเพิ่มลดรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวด
วิชาชีพครู จึงทําใหหนวยกิตมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เรียนไมนอยกวา 169 หนวยกิต
เรียนไมนอยกวา 172 หนวยกิต
1.หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไปไมนอ ยกวา 30
1.หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไปไมนอ ยกวา 32 นก.
นก.
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 นก.
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 นก.
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 นก.
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 นก.
1.3 กลุม วิชาสังคมศาสตร 7 นก.
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 นก.
1.4 กลุม วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 6 นก.
เทคโนโลยี 6 นก.
1.5 กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 2 นก.
2.หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอ ยกวา 132 นก.
2.หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอ ยกวา 133 นก.
2.1 วิชาชีพครู ไมนอ ยกวา 51 นก.
2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 54 นก.
2.1.1 กลุมวิชาชีพครู 37 นก.
2.1.1 กลุมวิชาชีพครู 40 นก.
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ 31 นก.
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ 31 นก.
2) กลุมวิชาชีพครูเลือก 6 นก.
2) กลุมวิชาชีพครูเลือก 9 นก.
2.1.2 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพอ
2.1.2 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 14 นก.
14 นก.
2.2 วิชาเอกไมนอยกวา 83 นก.
2.2 วิชาเอกไมนอยกวา 81 นก.
2.2.1 วิชาเอก 71 นก.
2.2.1 วิชาเอก 69 นก.
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 นก.
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 นก.
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก
เพิ่มเติม 6 นก.
เพิ่มเติม 6 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 นก.

เหตุผล
1. เพื่อใหเปนไป
ตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
2. เพื่อใหเปนไป
ตามขอบังคับคุรุ
สภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556

ง-3
2. สาขาวิชาไดดําเนินการปรับเพิ่มลดรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู ดังนี้
2.1 วิชาชีพครูบังคับ 31 หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
รหัสวิชา
1011106 การศึกษาและความเปนครู

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-002-101 ความเปนครู

1002101

ภาษาไทยสําหรับครู

ED-002-103

1002201

ภาษาอังกฤษสําหรับครู

ED-002-104

1051203

จิตวิทยาและการแนะแนว
สําหรับครู

ED-002-205

1021205

การพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ED-002-206

1022301

หลักการจัดการเรียนรู

ED-002-207

1043408

การวิจัยทางการศึกษา

ED-002-411

เหตุผล

เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
ภาษาและวัฒนธรรม เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
สําหรับครู
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
ภาษาและวัฒนธรรม เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
ตางประเทศสําหรับครู ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
จิตวิทยาและการแนะ เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
แนวสําหรับครู
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
การออกแบบและ
เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
พัฒนาหลักสูตร
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
การจัดการเรียนรูและ เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
การจัดการชั้นเรียน
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู

เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา

ง-4
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
รหัสวิชา
1032102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-002-208 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา

1042104

ED-002-309

การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู

ED-002-310

-

การวัดและประเมินผล
การศึกษา

1011107

การบริหารจัดการใน
สถานศึกษา

-

การบริหารการศึกษา
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
-

1083601

การศึกษาแบบเรียนรวม

-

-

ED-002-102

ปรัชญาทางการศึกษา

-

-

-

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา
ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหนวยกิต
ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของคุรุสภา
เปลี่ยนจากวิชาชีพครูบังคับเปน
วิชาชีพครูเลือก เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหเปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของคุรุสภา
เปลี่ยนจากวิชาชีพครูเลือกเปน
วิชาชีพครูบังคับ เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหเปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของคุรุสภา

2.2 วิชาชีพครูเลือก 6 หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

เหตุผล
ยายไปเปนวิชาชีพครูบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

ง-5
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1033505

การผลิตและนําเสนอ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

1033102

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-003-317

การผลิตและนําเสนอ
มัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา

-

-

1011501

ปรัชญาและหลักการศึกษา
นอกระบบ

-

-

1014902

สัมมนาปญหาการศึกษา

ED-003-312

สัมมนาปญหา
การศึกษา

1023301

ทักษะและเทคนิคการสอน

ED-003-314

ทักษะและเทคนิค
การสอน

1023201

การจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร

ED-003-313

การจัดกิจกรรมรวม
หลักสูตร

1072311

ศิลปะสําหรับครู

-

-

1093614

พลศึกษาและสุขศึกษา
สําหรับครู

ED-003-333

พลศึกษาและ
สุขศึกษาสําหรับครู

เหตุผล
คุรสุ ภา
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหนวยกิตให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
เปลี่ยนจากวิชาชีพครูเลือกเปนวิ
ชีพครูบังคับ เปลี่ยนรหัสวิชาให
เปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหนวยกิตให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

ง-6
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

1093615

ผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารี
– ยุวกาชาด

ED-003-334

1093616

การจัดนันทนาการใน
โรงเรียนและชุมชน

1052102

บุคลิกภาพและการปรับตัว

ED-003-328

1051103

จิตวิทยาเด็กและวัยรุน

ED-003-327

1031203

การใชและการบํารุงรักษา
อุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา

ED-003-315

1032102

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

ED-003-316

-

-

-

ED-003-318

-

-

ED-003-319

-

-

ED-003-320

-

-

ED-003-321

-

-

ED-003-322

เหตุผล

คุรสุ ภา
ผูกํากับลูกเสือ เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
เนตรนารี - ยุวกาชาด วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหนวยกิตให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
บุคลิกภาพและ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
การปรับตัว
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
จิตวิทยาเด็กและ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วัยรุน
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
การใชและการ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
บํารุงรักษาอุปกรณ วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เทคโนโลยีการศึกษา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
เทคโนโลยี
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
สารสนเทศเพื่อ
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
การศึกษา
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา
การพัฒนาบทเรียน เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
คอมพิวเตอรชวย
มาตรฐานของคุรุสภา
สอน
การสรางแบบทดสอบ เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
การวัดจิตพิสัย
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
การประเมินผลการ เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
เรียนดานการปฏิบัติ มาตรฐานของคุรุสภา
การวิจัยและพัฒนา เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
นวัตกรรมการเรียนรู มาตรฐานของคุรุสภา

ง-7
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
ED-003-324 การสรางเครื่องมือ
วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
ED-003-325 โปรแกรมประยุกต
ดานสถิติและวิจัย
ED-003-326 โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัย
ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิค
การใหคําปรึกษาใน
สถานศึกษา
ED-003-330 ทักษะการปรึกษา
เบื้องตนและการ
ปรึกษารายบุคคล
ED-003-331 เทคนิคกลุมใน
การปรึกษา
ED-003-332 การศึกษาแบบ
เรียนรวม

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
เปลี่ยนจากวิชาชีพครูบังคับเปน
วิชาชีพครูเลือก เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหเปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
คุรสุ ภา

2.3 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพครู 14 หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1003801 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
1

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู 1

1003802

ED-005-436

การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

การปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู 2

เหตุผล
เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา

ง-8
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1004801 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-005-537 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1

1004802

ED-005-538

การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2

การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ปรับลดหนวยกิตและปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ปรับลดหนวยกิตและปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา

3. สาขาวิชาไดดําเนินการปรับเพิ่มลดรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ดังนี้
3.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หนวยกิต
3.1.1 บังคับเรียน 2 รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
และการสืบคน

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร

1500102

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบคน

GE-010-001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

1500103

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน

-

-

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
เปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2558
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
เปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2558
ยกเลิกรายวิชาเพื่อลดหนวยกิต
และเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ

ง-9
3.1.2 เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

-

-

GE-010-004

สุนทรียภาพใน
ภาษาไทย

-

-

GE-010-005

การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําไปใช

-

-

GE-010-006

การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดประสงคทั่วไป

-

-

GE-010-007

ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารชีวิตประจําวัน

-

-

GE-010-008

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน

-

-

GE-010-009

การอานและเขียน
ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

ง-10
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

-

-

GE-010-010

ภาษาเวียดนามเพื่อ
การสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน

-

-

GE-010-011

ภาษาลาวเพื่อ
การสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน

-

-

GE-010-012

ภาษาเขมรเพื่อ
การสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน

เหตุผล
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต
3.2.1 บังคับเรียน 1 รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-020-001 จริยธรรมเพื่อ
การดํารงชีวิต

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ง-11
3.2.2 เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500104 ความจริงของชีวิต
2000102

สุนทรียภาพของชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-020-002

-

-

GE-020-003

-

-

GE-020-004

-

-

GE-020-005

-

-

GE-020-006

-

-

GE-020-007

เหตุผล

ยกเลิกรายวิชาเพื่อเปนไปตาม
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชาใหเปนไป
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2558
การรูสารสนเทศ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ภาวะผูนําและการ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
จัดการ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พฤติกรรมมนุษยกับ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
การพัฒนาตน
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คุณคาของมนุษยในการ เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
ดํารงชีวิต
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ภูมิปญญาเพื่อการ
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
พัฒนาทองถิ่น
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ง-12
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหเลือกเรียนตามความ
สนใจ เปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หรือกลุมวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในกลุมวิชามนุษยศาสตร
3.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
3.3.1 บังคับเรียน 1 รายวิชา เดิมใหเรียน 3 วิชา 9 หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก

2500102

วิถีไทย

-

-

2500103

วิถีโลก

-

-

2500104

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

-

-

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ยกเลิกรายวิชาเพื่อเปนไปตาม
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ยกเลิกรายวิชาเพื่อเปนไปตาม
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เปลี่ยนไปเปนวิชาบังคับกลุม วิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3.3.2 เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-030-002 กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ง-13
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา

-

-

GE-030-004

ประชาคมอาเซียน
ศึกษา

-

-

GE-030-005

กาฬสินธุศึกษา

-

-

GE-030-006

เพศวิถีศึกษา

-

-

GE-030-007

จริยธรรมแหงพลเมือง

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
3.4.1 บังคับเรียน 1 รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

เหตุผล
เปลี่ยนจากกลุมวิชาสังคมศาสตร
มาเปนวิชาบังคับกลุมวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ง-14
3.4.2 เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพ
ชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

4000106

การคิดและการตัดสินใจ

GE-040-002

4000107

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต

-

-

-

GE-040-003

-

-

GE-040-004

-

-

GE-040-005

-

-

GE-040-006

-

-

GE-040-007

เหตุผล

ยกเลิกรายวิชาเพื่อเปนไปตาม
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
การคิดและการ
เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาใหเปนไป
ตัดสินใจ
ตามรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2558
ยกเลิกรายวิชาเพื่อเปนไปตาม
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
คณิตศาสตรเพื่อชีวิต เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทักษะและการรู
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
สารสนเทศในยุคดิจิตลั การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
เพื่อการปฏิบัติงาน
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สมุนไพรไทยเพื่อ
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
สุขภาพและความงาม การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
วิทยาศาสตรและ
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
เทคโนโลยีสรางสุข
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ง-15
3.5 กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE-050-001 กีฬาและนันทนาการ
เพื่อสุขภาพ

เหตุผล
เพิ่มวิชาใหเปนไปตามหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

4. สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงรายวิชาเอก
สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงรายวิชาเอก โดยเปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหเปนไปใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใหทนั ตอยุคสมัย ดังนี้
4.1 วิชาเอกบังคับ 71 หนวยกิต
4.1.1 วิชาดานความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4121701 ตรรกะดิจิทัล

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
-

4122101

โครงสรางขอมูล

ED-032-102

ขั้นตอนวิธีและ
โครงสรางขอมูล

4122702

สถาปตยกรรมและ
องคประกอบคอมพิวเตอร

ED-032-103

สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร

1192101

การศึกษาวงจรและซอม
บํารุงไมโครคอมพิวเตอร

ED-032-201

การศึกษาวงจรและ
ซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร

1192102

กฎหมายและจริยธรรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ED-032-202

4121401

ระบบปฏิบัติการ

ED-032-203

กฎหมายและ
จริยธรรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบปฏิบัติการ

เหตุผล
ยกเลิกวิชา เพราะรวมกับวิชา
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
เปลี่ยนชือ่ วิชา เพราะรวมกับ
วิชาการวิเคราะหและออกแบบ
ขั้นตอนวิธี และเปลี่ยนรหัสวิชาให
เปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เปลี่ยนชือ่ วิชา ปรับคําอธิบาย
รายวิชา เพราะไดเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับตรรกะดิจิทัล และเปลี่ยน
รหัสวิชาใหเปนไปตามรหัสวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับคําอธิบายรายวิชาให
ทันสมัย

ง-16
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4123302 เครือขายคอมพิวเตอร

-

-

-

-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
เหตุผล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-032-204 เครือขายคอมพิวเตอร เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
และปรับคําอธิบายรายวิชาใหทนั
ตอยุคสมัย
ED-032-101 โปรแกรมประยุกต
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับ มคอ.1
เพื่อการศึกษา
ED-032-205 ภาษาอังกฤษสําหรับ เพิ่มรายวิชาตามมติที่ประชุม
ครูคอมพิวเตอร
วิพากษหลักสูตร

4.1.2 วิชาดานการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษาและการเขียนโปรแกรม
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1191201 คณิตศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอร

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-032-104 คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร

4121002
4122402

คณิตศาสตรดสี ครีต
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร1

ED-032-106

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

4122403

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นสูง

ED-032-305

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นสูง

4123102

-

1193203

การวิเคราะหและ
ออกแบบขั้นตอนวิธี
การสัมมนา
คอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา

ED-032-301

การสัมมนา
คอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา

4122601

ระบบฐานขอมูล

ED-032-302

ระบบจัดการ
ฐานขอมูลทาง
การศึกษา

1194201

โครงการพิเศษดาน
คอมพิวเตอรศกึ ษา

ED-032-401

โครงการพิเศษดาน
คอมพิวเตอรศกึ ษา

4123604

ระบบสารสนเทศเพื่อ

ED-032-402

การจัดระบบ

-

เหตุผล
เปลี่ยนชื่อวิชา เปลี่ยนรหัสวิชาให
เปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ยกเลิกวิชา ปรับลดหนวยกิต
เปลี่ยนชื่อวิชา เปลี่ยนรหัสวิชาให
เปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เปลี่ยนชื่อวิชา เปลี่ยนรหัสวิชาให
เปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และปรับ
คําอธิบายรายวิชา
ยกเลิกวิชา รวมกับวิชาโครงสราง
ขอมูล
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุและ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหทันตอยุค
สมัย
เปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับ มคอ.1
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุและ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหทันตอยุค
สมัย
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุและ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหทันตอยุค
สมัย
เปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับ มคอ.1

ง-17
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
การจัดการ
-

-

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สารสนเทศทางการ
ศึกษา
ED-032-309 การออกแบบ
ระบบงาน
คอมพิวเตอรทาง
การศึกษา

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามรหัส
วิชาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับ มคอ.1

4.1.3 วิชาดานการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1191301 เครือขายสังคมออนไลน
สําหรับการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-032-207 เครือขายสังคม
ออนไลนสําหรับ
การศึกษา

1194301

หลักการพื้นฐานสําหรับ
การพัฒนาซอฟตแวร

ED-032-208

1193301

การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร

ED-032-303

1193302

การสรางภาพแอนิเมชั่น
ดวยคอมพิวเตอร

ED-032-310

1193303

คอมพิวเตอรกราฟก

ED-032-308

1193304

โปรแกรมการสอนผาน
เว็บ

ED-032-306

1192301

การออกแบบระบบการ
สอนและการจัดการเรียน
การสอนอิเล็คทรอนิคส

ED-032-403

-

-

ED-032-304

เหตุผล

เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และปรับคําอธิบาย
รายวิชา
หลักการพื้นฐาน
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
สําหรับการพัฒนา
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
ซอฟตแวร
กาฬสินธุ
การพัฒนาบทเรียน
เปลีย่ นรหัสวิชาใหเปนไปตาม
คอมพิวเตอร
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
การสรางภาพแอนิ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
เมชั่นดวยคอมพิวเตอร รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
คอมพิวเตอรกราฟก
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
โปรแกรมการสอนผาน ปรับคําอธิบายรายวิชา เปลี่ยน
เว็บ
รหัสวิชาใหเปนไปตามรหัสวิชา
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
การออกแบบระบบ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
การสอนและการ
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
จัดการเรียนการสอน กาฬสินธุ
อิเล็คทรอนิคส
การออกแบบบทเรียน เพิ่มวิชาใหสอดคลองกับ มคอ.1
มัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา

ง-18

4.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
1193601
พฤติกรรมการสอนวิชา
คอมพิวเตอร

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-032-307 พฤติกรรมการสอนวิชา
คอมพิวเตอร

1194601

ED-032-404

การจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอรสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอรสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และปรับคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุและปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหทันตอยุคสมัย

4.3 วิชาเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 6 หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1190101
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู
1190201
โปรแกรมประยุกตดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
1190202
โปรแกรมประยุกตดาน
สถิติเพื่อการวิจัย
1190203
เกมสและสถานการณ
จําลอง

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED-033-301 การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

ED-033-304

เกมสและสถานการณ
จําลอง

1190602

การวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรูดวยคอมพิวเตอร

ED-033-305

การวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรูดวยคอมพิวเตอร

4124607

การทําเหมืองขอมูล

ED-033-306

การทําเหมืองขอมูล

4124704

การออกแบบระบบ
ผูเชี่ยวชาญ

ED-033-307

การออกแบบระบบ
ผูเชี่ยวชาญ

1190102

การบริหารและการ
จัดการระบบเครือขาย

ED-033-401

การจัดการระบบ
เครือขาย

1190203

การจัดการความรู

ED-033-402

การจัดการความรู

ED-033-302
-

โปรแกรมประยุกตดาน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
-

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
ตัดรายวิชาเพราะซ้ําซอนกับ
วิชาในวิชาชีพครู
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาให
เปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย

ง-19
หลักสูตรปรับปรุง 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

1190205

เทคนิคการถายภาพและ
วีดีทัศนระบบดิจิทัล

ED-033-403

เทคนิคการถายภาพและวี
ดีทัศนระบบดิจิทัล

1190206

การคัดสรรเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา
การพัฒนาซอฟตแวร
สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่

ED-033-404

หัวขอคัดสรรทาง
คอมพิวเตอร

ED-033-405

การพัฒนาซอฟตแวร
สําหรับอุปกรณเคลือ่ นที่

1190207
1190301

การสอนบนเว็บ

1190601

วิธีสอนคอมพิวเตอร
สําหรับผูที่มีความ
บกพรองทางการ
มองเห็น การฟง และ
การพูด
-

-

-

เหตุผล
กาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
เปลี่ยนชือ่ และรหัสวิชาให
เปนไปตามรหัสวิชาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
ยกเลิก โดยรวมกับวิชา
โปรแกรมการสอนผานเว็บ
เปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตาม
รหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ

-

-

ED-033-406

วิธีสอนคอมพิวเตอร
สําหรับผูที่มีความ
บกพรองทางการมองเห็น
การฟง และ การพูด

ED-033-303

เทคโนโลยีดจิ ิทัลเพือ่ พัฒนา เพิ่มวิชาใหทันตอยุคสมัย
เศรษฐกิจและสังคม
การสรางนวัตกรรมทาง
เพิ่มวิชาใหทันตอยุคสมัย
คอมพิวเตอรศึกษา

ED-033-407

ง-20
5. สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาไดดําเนินการปรับ ปรุงแผนการศึก ษาสาขาวิชาคอมพิว เตอร แผนการเรีย น 5 ป สํา หรับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาคอมพิ วเตอร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) ใหสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 มาตรฐานวิชาชีพของครุสภา พ.ศ. 2556 หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และหนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลง จึงไดปรับปรุงแผนการศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร แผนการเรียน 5 ป ดังนี้
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

รหัสวิชา

ภาษาและ
การสื่อสาร

1500102

สังคมศาสตร 2500102

วิชาชีพครู
(บังคับ)
วิชาชีพครู
(บังคับ)
วิชาชีพครู
(บังคับ)

1022301

วิชาเอก
(บังคับ)

4122101

วิชาเอก
(บังคับ)

1191201

1011106
1032101

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6)
การสื่อสารและ
การสืบคน
วิถีไทย
3(3-0-6)
หลักการจัดการ
เรียนรู
การศึกษาและ
ความเปนครู
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา
โครงสรางขอมูล
คณิตศาสตร
สําหรับ
คอมพิวเตอร

รวมหนวยกิต

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

หมวด
วิชา

3(3-0-6)

ED-002-103 ภาษาและ
วัฒนธรรมสําหรับ
ครู
ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและ
โครงสรางขอมูล

2(1-2-3)

3(2-1-5)

ภาษาและ
การสื่อสาร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

ED-032-104 คณิตศาสตร
สําหรับ
คอมพิวเตอร
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

3(2-1-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หนวยกิต

1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6)
การสื่อสารและ
ทักษะการเรียน
4000105 วิทยาศาสตรเพื่อ 3(2-0-6)
คุณภาพชีวิต

หมวด
วิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวด GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการ
วิชา
สื่อสาร
ศึกษา
ทั่วไป GE-040-001 ชีวติ กับสิ่งแวดลอม

หมาย
เหตุ

3(3-0-6)

วิชา
เฉพาะ
ดาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

หนวยกิต

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการ
ดํารงชีวิต
GE-030-001 พลวัตทางสังคม
โลก
GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หมวด ED-002-101 ความเปนครู

3(2-2-5)

21

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับกอน
GE-010-001 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน

รายวิชา
บังคับกอน

หนวยกิต

3(3-0-6)
2(1-2-3)

หมาย
เหตุ

ง-21
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา
วิชาเอก
(บังคับ)
วิชาเอก
(บังคับ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4122402 การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร 1
4121701 ตรรกะติจิตอล

กลุมวิชา

หมวด
วิชา

3(2-2-5)

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและการ
สื่อสารเลือก 1
หมวด ED-002-102 ปรัชญาทาง
วิชา
การศึกษา

3(2-2-5)

วิชาเอก
(บังคับ)

4121002 คณิตศาสตรดีสค
รีต

3(3-0-6)

วิชาเอก
(บังคับ)

4122702 สถาปตยกรรม
และ
องคประกอบ
คอมพิวเตอร
4123102 การวิเคราะห
และออกแบบ
ขั้นตอนวิธี

3(3-0-6)

วิชาเอก
(บังคับ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุมวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(2-2-5)

ED-032-101 โปรแกรมประยุกต
เพื่อการศึกษา

3(2-2-5)
ED-032-104
คณิตศาสตร
สําหรับ
คอมพิวเตอร

รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หนวยกิต

หมวด
วิชา
หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป

หนวยกิต

3(3-0-6)

วัฒนธรรม
ตางประเทศ
สําหรับครู
ED-032-106 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

3(2-2-5)

21

รายวิชา
บังคับกอน

เฉพาะ
ดาน ED-002-104 ภาษาและ

ED-032-103 สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
รวมหนวยกิต

หมาย
เหตุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับกอน
Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและการ
สื่อสารเลือก 2

3(2-2-5)

22

หนวยกิต

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี

4000106 การคิดและการ
ตัดสินใจ

3(2-2-5)

สังคมศาสตร

2500103 วิถีโลก

3(3-0-6)

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
มนุษศาสตรเลือก
1

2(2-0-4)

สังคมศาสตร

2500104 ชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม
4121401 ระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
สังคมเลือก 1
Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเลือก 1
ED-002-205 จิตวิทยาและการ
แนะแนวสําหรับครู

2(2-0-4)

วิชาเอก
(บังคับ)
วิชาเอก
(บังคับ)

1192101 การศึกษาวงจร
และซอมบํารุงไม
โครคอมพิวเตอร

3(3-0-6)

3(2-2-5)

หมวด
วิชา
เฉพาะ
ดาน

2(2-0-4)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

หมาย
เหตุ

ง-22

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิชาเอก
(บังคับ)

1194301 หลักการพื้นฐาน
สําหรับพัฒนา
ซอฟตแวร

3(2-2-5)

ED-002-206 การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร

วิชาเอก
(บังคับ)

เครือขายสังคม
1191301 ออนไลนสําหรับ
การศึกษา

3(2-2-5)

ED-032-203 ระบบปฏิบัติการ

21

ED-032-208 หลักการพื้นฐาน
สําหรับพัฒนา
ซอฟแวร
ED-032-207 เครือขายสังคม
ออนไลนสําหรับ
การศึกษา
รวมหนวยกิต

รวมหนวยกิต

หมาย
เหตุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายวิชา
บังคับกอน

หนวยกิต
3(2-2-5)

ED-032103
สถาปตยกร
รม
คอมพิวเตอ
ร
ED-032102
ขั้นตอนวิธี
และ
โครงสราง
ขอมูล

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต

มนุษยศาสตร 1500104

ความจริงของ
ชีวิต

3(3-0-6)

มนุษยศาสตร 2000102

สุนทรียภาพของ
ชีวิต

3(3-0-6)

1500101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารและ
การสืบคน

3(3-0-6)

ภาษาและ
การสื่อสาร

หมวด
วิชา
หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชา
บังคับกอน

หนวยกิต

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
มนุษศาสตรเลือก
2

2(2-0-4)

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
สังคมศาสตรเลือก
2

2(2-0-4)

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเลือก 2

2(1-2-3)

หมาย
เหตุ

ง-23
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

ชื่อวิชา

กลุมวิชา

วิชาชีพครู
(บังคับ)

1011107 การบริหาร
จัดการใน
สถานศึกษา

3(2-2-5)

วิชาเอก
(บังคับ)

1192102 กฎหมายและ
3(3-0-6)
จริยธรรมดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4122403 การเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นสูง

วิชาเอก
(บังคับ)
วิชาเอก
(บังคับ)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

4123302 เครือขาย
คอมพิวเตอร

รวมหนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิชาชีพครู
(บังคับ)

1083601 การศึกษา
แบบเรียนรวม

วิชาชีพครู
(บังคับ)

1002101 ภาษาไทย
สําหรับครู

วิชาชีพครู
(บังคับ)

1002201 ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู

วิชาชีพครู
(เลือก)

1052102 บุคลิกภาพและ
การปรับตัว

วิชาชีพครู
(บังคับ)

1021205 การพัฒนา
หลักสูตรและ
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

รวมหนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชา
บังคับกอน

หนวยกิต

ED-002-208 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา
ED-002-207 การจัดการเรียนรู
และการจัดการชั้น
เรียน

3(2-2-5)

ED-032-201 การศึกษาวงจรและ
ซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ED-032-202 กฎหมายและ
จริยธรรมดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ED-032-204 เครือขาย
คอมพิวเตอร
ED-032-205 ภาษาอังกฤษ
สําหรับครู
คอมพิวเตอร
21
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวด
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต วิชา
บังคับกอน
3(3-0-6) หมวด ED-002-309 การวัดและ
วิชา
ประเมินผลการ
เฉพา
เรียนรู
2(1-2-3) ะดาน ED-002-310 การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
2(1-2-3)
ED-032-302 ระบบจัดการ
ED-032-102
ขั้นตอนวิธีและ
ฐานขอมูลทาง
โครงสรางขอมูล
การศึกษา
3(2-2-5)
ED-032-304 การออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
23

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ED-032-306 โปรแกรมการสอน
ผานเว็บ

3(2-2-5)

22

รวมหนวยกิต

21

หมาย
เหตุ

ง-24
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

วิชาเอก
(บังคับ)

4122601 ระบบฐานขอมูล

3(2-2-5)

วิชาเอก
(บังคับ)

1193302 การสรางภาพแอ
นิเมชั่นดวย
คอมพิวเตอร
1193601 พฤติกรรมการ
สอนวิชา
คอมพิวเตอร
1003801 การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู 1
1043408 วิจัยทาง
การศึกษา
1190204 เกมและ
สถานการณ
จําลอง

3(2-2-5)

วิชาสอน
วิชาเอก
ฝกประสบ
การณ
วิชาชีพครู
(บังคับ)
เลือก
วิชาเอก
วิชาเอก
(บังคับ)
วิชาเอก
(บังคับ)
วิชาเอก
(บังคับ)

หมวด
วิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับกอน
ED-032-308 คอมพิวเตอร
กราฟก

หนวยกิต
3(2-2-5)

ED-032-310 การสรางภาพ
แอนนิเมชั่นดวย
คอมพิวเตอร
ED-002-411 การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู

3(2-2-5)

ED-032-307 พฤติกรรมการสอน
วิชาคอมพิวเตอร

3(2-2-5)

3(2-2-5)

Xx-xxx-xxx

3(x-x-x)

3(2-2-5)

ED-032-301 การสัมมนา
คอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา

3(2-2-5)

1193203 การสัมมนา
คอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา
1193301 การพัฒนา
บทเรียน
คอมพิวเตอร

3(2-2-5)

ED-032-303 การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ED-032-305 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นสูง

1193303 คอมพิวเตอร
กราฟก

3(3-0-6)

ED-032-309 การออกแบบ
ระบบงาน
คอมพิวเตอรทาง
การศึกษา
รวมหนวยกิต

รวมหนวยกิต

3(2-2-5)

หมวด
วิชา
เฉพาะ
ดาน

1(60)

19

หมาย
เหตุ

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1

ED-032-106
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

3(2-2-5)

3(2-2-5)

21

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา
วิชาชีพครู
(เลือก)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1033505 การผลิตและ
นําเสนอ
มัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา

หนวยกิต
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวด
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชา
บังคับกอน
หมวด ED-005-435 การปฏิบัติงาน
วิชา
วิชาชีพครู 1
เฉพาะ
ดาน

หนวยกิต
1(0-60-0)

หมาย
เหตุ

ง-25

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา
วิชาชีพครู
(บังคับ)
วิชาชีพครู
(บังคับ)
ฝกประสบ
การณ
วิชาเอก
(บังคับ)
หมวดวิชา
เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุมวิชา

รหัส
วิชา

1042104 การวัดและ
3(2-2-5)
ประเมินผลการ
เรียนรู
1031301 จิตวิทยาและการ 3(2-2-5)
แนะแนวสําหรับ
ครู
1003802 การฝก
1(60)
ประสบการณ
วิชาชีพครู 2
1194201 โครงการพิเศษ
3(2-2-5)
ดานคอมพิวเตอร
ศึกษา
เสรี
3(x-x-x)
19

ชื่อวิชา

วิชาชีพครู
(เลือก)
เลือก
วิชาเอก
วิชาเอก
(บังคับ)
สอน
วิชาเอก

เลือกเสรี

รวมหนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1023301 ทักษะและ
เทคนิคการสอน
1190207 การพัฒนา
ซอฟตแวร
สําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่
4123604 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
1194601 การจัดการ
เรียนรู
คอมพิวเตอร
สําหรับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เสรี

กลุมวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลือก 1

3(x-x-x)

ED-032-403 การออกแบบระบบ
การสอนและการ
จัดการเรียนการ
สอนอิเลคทรอนิคส
ED-032-401 โครงการพิเศษดาน
คอมพิวเตอรศกึ ษา

3(2-2-5)

หมวด Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
วิชา
เลือก
เสรี

3(2-2-5)
วิชาเลือก
เสรี 1

รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

หมาย
เหตุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(x-x-x)

13
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หนวยกิต

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

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

3(x-x-x)

15

หมวด
วิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชา
บังคับกอน

หนวยกิต

หมวด
วิชาชีพ
ครู

ED-005-436 การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2
Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลือก 2

1(0-60-0)

หมวด
วิชา
เฉพาะ
ดาน

Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 2

3(x-x-x)

ED-032-402 การจัดระบบ
สารสนเทศทาง
การศึกษา

3(2-2-5)

ED-032-404 การจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร
สําหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
หมวด Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
วิชา
เลือก
เสรี
รวมหนวยกิต

3(x-x-x)

3(2-2-5)

3(x-x-x)

16

หมาย
เหตุ

ง-26
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ฝกประสบ
การณ

1004801

การปฏิบัติ
การสอนใน
สถานศึกษา 1

รวมหนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หนวยกิต
6(450)

6(450)

หมวด
วิชา
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ดาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชา
บังคับกอน

หนวยกิต

ED-005-537 การปฏิบัติ
การสอนใน
สถานศึกษา 1

6(0-360-0)

รวมหนวยกิต

6(0-360-0)

หมาย
เหตุ

ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
กลุมวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ฝกประสบ
การณ

1004802

การปฏิบัติ
การสอนใน
สถานศึกษา 2

รวมหนวยกิต

หนวยกิต
6(450)

6(450)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมาย
หมวด
รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต เหตุ
วิชา
บังคับกอน
หมวด ED-005-538 การปฏิบัติ
6(0-360-0)
วิชา
การสอนใน
เฉพาะ
สถานศึกษา 2
ดาน

รวมหนวยกิต

6(0-360-0)

จ-1

ภาคผนวก จ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษหลักสูตร
และ วช.03 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษรา งหลักสูตร

จ-2

จ-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร

จ-4
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองโครงการพิเศษสาขาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
……………………………………
ผูมาประชุม
๑. ผศ.ดร.ชัยยนต เพาพาน
๒. รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร
๓. ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร
๔. ดร.วิญู อุตระ
๕. ดร. กลวัชร วังสะอาด
๖. ดร.ลาวัณย ดุลยชาติ
๗. อาจารยนคินทร พัฒนชัย
๘. อาจารยธีรชาติ นอยสมบัติ
๙. ดร.อัญญปารย ศิลปนิลมาลย
๑๐. ดร.สวียา สุรมณี

ประธานกรรมการ
กรรมการ (ผูแทนองคกรวิชาชีพครู)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
นางนิติยา คอไผ
นายสุพจน ดวงเนตร
นายปนพงศ งามมาก
นางสาวรัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ

อาจารยผสู อนกลุมวิชาชีพครู
อาจารยผสู อนกลุมวิชาชีพครู
อาจารยผสู อนกลุมวิชาชีพครู
อาจารยผสู อนกลุมวิชาชีพครู
อาจารยผสู อนกลุมวิชาชีพครู

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรไดแนะนําและใหขอเสนอแนะหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุม
วิชาชีพครู รายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
๑. โครงสร า งหลั ก สู ต ร เป น ไปตามข อ กํ า หนดของประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตรแ ละสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป ) โดยตามเกณฑ
กําหนด โดยกําหนดใหเรียนวิชาชีพครูอยางนอย ๔๖ หนวยกิต ทางคณะ/สาขากําหนดใหเรียน ๕๑ หนวยกิต
๒. ผลการเรี ย นรู สํ า คั ญ เป น ไปตามข อ กํ า หนดของประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เรื่ อ ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป)
๓. มาตรฐานการเรียนรู ๑๑ มาตรฐาน เปนไปตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู
พ.ศ. 2556 โดยกําหนดใหเรียน ๑๑ รายวิชา

จ-5
๔. การกํ าหนดหน วยกิต และชั่ว โมงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ใหตรวจสอบอยางละเอียดในรายวิชาที่มีการกําหนดชั่วโมงการ
ปฏิบัติ โดยใหศึกษาลักษณะและธรรมชาติของรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาประกอบ
๕. ในรายวิ ช า ED002310 การบริหารการศึ กษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ บั งคับ
คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ไมไดกําหนดมาตรฐานการบริหารการศึกษาไว แตทางคณะ/
สาขาเพิ่มเขา มาเพื่ออะไรตองหรือเปนสิ่งที่เปนจุดเดนที่ทางคณะ/สาขากําหนดขึ้นใหนักศึกษาที่นี้มีความรูใน
ดานนี้
๖. การกํ า หนดความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบรอง หรื อ ไม มี ใน Curriculum
mapping ใหผูสอนคํานึงถึงคําความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาและการดําเนินการที่ควรจะเปนไปได
ขอเสนอแนะ
๑. จะตองวิเคราะหจุดเดนและจุดออนของหลักสูตรเดิมเพื่อนํามาปรับปรุงเปนหลักสูตรใหม
๒. ผลผลิตหลักสูตรควรสะทอนถึงความเป นตัวตนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (ทองถิ่น) ซึ่งจะ
แตกตางที่อื่นผลิต ซึ่งจะกําหนดรายวิชาที่เกี่ยวของกับกาฬสินธุหรือแทรกในรายวิชา
๓. การมี ความสอดคล อ งกับ จุดมุ งหมายหลัก สู ตร (รายวิช าทุก รายวิช าที่กํ า หนดให เรีย น
สามารถตอบโจทยของจุดมุงหมายของหลักสูตร)
๔. จะออกแบบหลักสูตรอยางไรใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางการศึกษาได (Project based,
Research based, Problem based ฯลฯ)
๕. ทิศทางการพั ฒนาหลักสูตรครูควรมี ลักษะเปน Residency Program (เนนใหผูเรียนลง
ปฏิบั ติ งานให มากขึ้ น) และหลั กสูต รแบบบู รณาการ (บู รณาการศาสตรของวิชาชีพ ครู วิชาเอก และการใช
เทคโนโลยีเขาดวยกัน)
๖. อาจจะตองมีหลักสูตรการผลิตครูชาง ซึ่งตอนนี้กําลังคาดแคลนอยูมาก
๗. ในอนาคตอาจารยผูสอนตองทํางานกับครูในโรงเรียนอยางใกลชิดโดยใชกระบวนการของ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC)
จากนั้น คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรไดแนะนําและใหขอเสนอแนะหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุม
วิชาเอก โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหตัดวิชาคณิตศาสตรดิสครีต Discrete Mathematics เพื่อปรับลดหนวยกิจและมีวิชาที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตรคอมพิวเตอรแลว
๒. ควรเพิ่มเติมวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและการศึกษา
(หลักสูตรหาป) วิชาเอกคอมพิวเตอร ในดานความรูเกี่ยวกับการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษาและ
การเขียนโปรแกรม ไดแก เพิ่มวิชาการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรทางการศึกษา (Computer System
Design for Education) , วิชาการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (Multimedia Courseware
Design for Education)
๓. ควรเพิ่มเติมวิชาเลือกวิชาเอกที่มีความทันสมัย เชน วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (Digital technology for economic and social development), วิชาการสรางสรรคนวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอรศึกษา (Creation Innovation in Computer Education)
๔. ใหตัดวิชาตรรกะดิจิทัล เพือ่ รวมเปนสวนหนึ่งของวิชา สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Computer
Architectures)
๕. ปรับชื่อวิชาสถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร (Computer Architectures and
Organizations) เปนวิชา สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Computer Architectures) และใหปรับคําอธิบาย

จ-6
รายวิชาใหมใหสอดคลองกับวิชา
๖. ตัดวิชาการวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (Analysis and Design of Algorithms) เพื่อรวมกับ
วิชาโครงสรางขอมูล (Data Structures) ปรับเปน วิชาขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล (Algorithms and
Data Structures) และใหปรับคําอธิบายรายวิชาใหม ใหสอดคลองกับวิชา
๗. ปรับชื่อวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและการศึกษา
(หลักสูตรหาป) วิชาเอกคอมพิวเตอร ในดานความรูเกี่ยวกับการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษาและ
การเขียนโปรแกรม ไดแก วิชาระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education Information Systems) เปน
วิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Information Systems for Education),- วิชาระบบฐานขอมูล
(Database Systems) เปนวิชาการจัดการขอมูลทางการศึกษา (Database Management for Education)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไมมี
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
(นางสาวอัญญปารย ศิลปนิลมาลย)
กรรมการและเลขานุการ
สรุปรายงานการประชุม

(ผูชว ยศาสตราจารยชัยยนต เพาพาน)
ประธานกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม

จ-7
วช.03 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษรางหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

หนวยงาน/

ที่

(ชื่อ – นามสกุล)

สถาน
ประกอบการ

1.

ผศ.ดร.ธรัช อารี
ราษฎร

ลําดับ

การดําเนินการแกไข
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
-ตัด วิชาคณิตศาสตรดิสครีต Discrete
Mathematics เพื่อปรับลดหนวยกิจและมีวิชา
ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรคอมพิวเตอรแลว
-ควรเพิ่มเติมวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ
การศึกษา(หลักสูตรหาป) วิชาเอก
คอมพิวเตอร
2) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร
การศึกษาและการเขียนโปรแกรม
- วิชาการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรทาง
การศึกษา
Computer System Design for Education
- วิชาการออกแบบบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อ
การศึกษา Multimedia Courseware Design
for Education
- ควรเพิ่มเติมวิชาเลือกวิชาเอกที่มีความ
ทันสมัย
- วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
Digital technology for economic and
social development
- วิชาการสรางสรรคนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร
ศึกษา
Creation Innovation in Computer
Education

2.

ดร.วิญู อุตระ

-ตัด วิชาตรรกะดิจิทัล เพื่อรวมเปนสวนหนึ่ง
ของวิชา สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architectures
- ปรับชื่อ วิชาสถาปตยกรรมและองคประกอบ
คอมพิวเตอร Computer Architectures and
Organizations เปน
วิชา สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร Computer
Architectures
และใหปรับคําอธิบายรายวิชาใหม

ปรับแกไข
ตาม
ขอคิดเห็น











ไมปรับแกไข
(โปรดระบุ
เหตุผล)

จ-8
ลําดับ

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

หนวยงาน/

ที่

(ชื่อ – นามสกุล)

สถาน
ประกอบการ

3.

4.

ดร. กลวัชร วัง
สะอาด

รศ.ดร.มนตรี
แยมกสิกร

การดําเนินการแกไข
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
-ตัด วิชาการวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
Analysis and Design of Algorithms เพื่อ
รวมกับวิชาโครงสรางขอมูล Data Structures
ปรับเปน วิชาขัน้ ตอนวิธีและโครงสรางขอมูล
Algorithms and Data Structures
และใหปรับคําอธิบายรายวิชาใหม
- ปรับชื่อวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ
การศึกษา(หลักสูตรหาป) วิชาเอก
คอมพิวเตอร
2) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร
การศึกษาและการเขียนโปรแกรม
- วิชาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
Education Information Systems เปน
วิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
Information Systems for Education
- วิชาระบบฐานขอมูล Database Systems
เปน
วิชาการจัดการขอมูลทางการศึกษา
Database Management for Education
- วิชาคอมพิวเตอรกราฟก Graphic
Computers
ใหยายจากวิชาเอกบังคับ
ดานที่ 3)
วิชาเพื่อการศึกษา ไปอยูด านที่ 2) ดานการ
ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษาและ
การเขียนโปรแกรม
1. การกํ าหนดหนว ยกิ ตและชั่วโมงเรีย น ตาม
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ให ตรวจสอบอยา งละเอี ยดในรายวิ ช าที่มีก าร
กําหนดชั่วโมงการปฏิบัติ โดยใหศึกษาลักษณะ
และธรรมชาติ ข องรายวิ ช าและคํ า อธิ บ าย
รายวิชาประกอบ
2. ในรายวิช า ED002310 การบริ หารการศึ กษา
และการประกั นคุ ณภาพการศึกษา ข อ บั ง คั บ คุ รุ
สภาว า ด วยมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู พ.ศ. 2556
ไมไดกําหนดมาตรฐานการบริหารการศึกษาไว
แตทางคณะ/สาขาเพิ่มเขามาเพื่ออะไรตองหรือ
เปนสิ่งที่เปนจุดเดนที่ทางคณะ/สาขากําหนดขึ้น

ปรับแกไข
ตาม
ขอคิดเห็น













ไมปรับแกไข
(โปรดระบุ
เหตุผล)

จ-9
ลําดับ

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

หนวยงาน/

ที่

(ชื่อ – นามสกุล)

สถาน
ประกอบการ

การดําเนินการแกไข
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ปรับแกไข
ตาม
ขอคิดเห็น

ใหนักศึกษาที่นี้มีความรูในดานนี้
3. การกํ า หนดความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ความ
รั บ ผิ ด ชอบรอง หรื อ ไม มี ใน Curriculum
mapping ใหผูสอนคํานึงถึงคําความเหมาะสม
กับ เนื้อหารายวิช าและการดําเนินการที่ควรจะ
เปนไปได
4. จะต อ งวิ เคราะห จุ ด เด น และจุ ด อ อ นของ
หลักสู ต รเดิ มเพื่ อ นํ ามาปรั บ ปรุงเป น หลักสู ต ร
ใหม
5. ผลผลิ ต หลั ก สูต รควรสะท อ นถึงความเป น
ตัวตนมหาวิ ทยาลัยกาฬสิ นธุ (ท อ งถิ่ น ) ซึ่งจะ
แตกต า งที่ อื่ น ผลิ ต ซึ่ ง จะกํ า หนดรายวิ ช าที่
เกี่ยวของกับกาฬสินธุหรือแทรกในรายวิชา
6. การมี ค วาม สอดคล อ งกั บ จุ ด มุ ง ห มาย
หลักสูตร (รายวิชาทุกรายวิชาที่กําหนดใหเรียน
สาม ารถ ตอบ โจทย ข อ งจุ ด มุ ง ห ม ายขอ ง
หลักสูตร)
7. การออกแบบหลั ก สูต รควรให ผู เรีย นสรา ง
นวั ต กรรมทางการศึก ษาได (Project based,
Research based, Problem based ฯลฯ)
8. ทิ ศทางการพัฒ นาหลัก สูต รครูควรมี ลัก ษะ
เป น Residency Program (เน น ให ผู เรี ย นลง
ปฏิบัติงานใหมากขึ้น) และหลักสูตรแบบบูรณา
การ (บูรณาการศาสตรของวิชาชีพครู วิชาเอก
และการใชเทคโนโลยีเขาดวยกัน)



ไมปรับแกไข
(โปรดระบุ
เหตุผล)








ลงชือ่
(นางสาวอัญญปารย ศิลปนิลมาลย)
ประธานหลักสูตร

ฉ-1

ภาคผนวก ฉ
มติคณะกรรมการประจําคณะ

ฉ-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมคณะครุศาสตร ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
..................................................

๑

ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารยชัยยนต เพาพาน
รองศาสตราจารยกนกอร สมปราชญ
ผูชวยศาสตราจารยทวีชัย บุญเติม
นางสาวนาตยา
หกพันนา
นายศักดิ์สิทธิ์
ฤทธิลัน

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
๑. วาที่รอยตรีธนิต ภูอินนา

ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร ประธานกรรมการ
แจงในที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 7 /๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 7 /๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๔.๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
๔.๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๔.๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
๔.๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
๔.๑.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ฉ-3
๒

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยนต เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร ประธานกรรมการ
แจงในที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๖ สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิช าวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิช าคณิตศาสตร
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จึงขอหารือคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรเพื่อพิจารณารวมกัน
นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน แจงในที่ประชุม การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน
๖ สาขาวิช า คณะไดดําเนิ นการพัฒ นาหลักสูตรใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป ) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และสอดคลองตามพั นธกิ จของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยไดดําเนินการพัฒนาในสวนของ
มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้
1. เพิ่มขอมูล ในหมวดที่ 1 ขอ ขอมูลทั่วไป ขอที่ 5 ใหเปน 6 หัวขอ โดยเพิ่มขอ 5.2
ประเภทหลักสูตร
2. รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหใสจํานวน 5 คน
3. ปรับหมวดที่ 1 ขอ 12 ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพิ่มเติม ในขอ 3.2.6
ทักษะการจัดการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทําเพิ่มเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ
ตอไป
๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอแนะ
๔.๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้
1. ขอ 11.1 สถานการณ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มคําสําคัญ ที่สอดคลองกับ พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ขอ 12.1 การปรับปรุง หลักสูตร เพิ่ม คําสําคัญ ที่สอดคลองกับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ.2556
3. ขอ 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน เพิ่มคําสําคัญที่มีความสอดคลอง กับ
หมวดที่ ๑ มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย
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4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพิ่มเติม ในขอ 3.2.6
ทักษะการจัดการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทําเพิ่มเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ
ตอไป
๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอแนะ
๔.๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้
1. ปรับแกรูปแบบของภาคผนวกใหครบถวน ตรวจสอบความถูกตอง
2. ตรวจสอบรหัสวิชาใหสอดคลองกันในแตละสวน
3. ปรับรูปแบบใหสอดคลองกับรูปแบบของมหาวิทยาลัย
4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพิ่มเติม ในขอ 3.2.6
ทักษะการจัดการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทําเพิ่มเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ
ตอไป
๕. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอแนะ
๔.๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้
1. ควรพิจารณาภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุง
2. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพิ่มเติม ในขอ 3.2.6
ทักษะการจัดการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทําเพิ่มเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ
ตอไป
๓. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอแนะ
๔.๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้
1. รายวิชาชีพครูเลือก ใหเพิ่มการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม
2. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพิ่มเติม ในขอ 3.2.6
ทักษะการจัดการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทําเพิ่มเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ
ตอไป
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๓. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอแนะ
๔.๑.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใหปรับปรุงแกไข รายละเอียดดังนี้
1. ปรับแกรูปแบบของภาคผนวกใหครบถวน ตรวจสอบความถูกตอง
2. ตรวจสอบรหัสวิชาใหสอดคลองกันในแตละสวน
3. ปรับเคาโครงใหสอดคลองกับเคาโครงของมหาวิทยาลัย
4. ควรพิจารณาภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
5. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพิ่มเติม ในขอ 3.2.6
ทักษะการจัดการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครู ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหคณะจัดทําเพิ่มเติมแลวสงใหหลักสูตรตางๆ
ตอไป
๖. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
๗. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาอังกฤษอยางละเอียด
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และใหสาขาแกไขตามที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไมม-ี
ปดประชุมเวลา
๑๘.๐๐ น.

(วาที่รอยตรีธนิต ภูอินนา)
ผูพิมพรายงานการประชุม

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน)
ผูตรวจรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยชัยยนต เพาพาน)
รับรองรายงานการประชุม
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ภาคผนวก ฌ
รายงานการสํารวจและวิเคราะหความตองการของหลักสูตร
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รายงานการสํารวจและวิเคราะหความตองการของหลักสูตร
สาขาคอมพิวเตอรไดดําเนินการสํารวจและวิเคราะหความตองการของหลักสูตรของ
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โดยสํารวจเมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 สรุปรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. โรงเรียน
โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายในการตอบแบบสํารวจ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดกาฬสินธุ ที่มีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จํานวน 63 โรงเรียน ซึ่ง
สามารถเก็บขอมูลแบบสํารวจได จํานวน 33 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 52.38
2. ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม
เปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 100
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะหความตองการหรือความคาดหวังของหลักสูตร
1. ผลวิเคราะหความตองการหรือขอคิดเห็นตอการกําหนดวิสัยทัศนหรือความสําคัญของ
หลักสูตร
สถานศึกษามีขอคิดเห็นวา ควรมีการกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตรใหเหมาะกับ
สภาพการณ ปจจุบัน (รอยละ 100) สอดคลองกับแผนการศึกษาชาติแ ละการปฏิรูป การศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) (รอยละ 96.97) และนโยบายของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” เชน
การจัดการศึกษาแบบดิจิตอล การใชเทคโนโลยี Cloud Compution เปนตน (รอยละ 93.94) รวมถึง
เน น คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (รอยละ 93.94) ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และตรงตอเวลา ตระหนักและปฏิบัติไดตาม
ระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย จงรักภักดี รักองคกร และรักความเปนไทย (รอยละ 100)
2. ดานความรู มีความรูทางวิชาการ และวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน วางแผน และ
วิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนางานไดมีความรูที่
แตกฉาน และใฝรูใฝเรียน(รอยละ 100)
3. ดานทักษะทางปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะการคิดวิเคราะหเชิง
ระบบ วิเคราะหปญหา และเสนอแนะไดอยางเหมาะสม (รอยละ 100)
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะผูนาํ ทํางาน
เปนทีม มีความรับผิดชอบและมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและแสดงออกอยาง
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ (รอยละ 100)
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห
วางแผนปฏิบัติงาน และแกปญหาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม (รอยละ 100)
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2. ผลวิเคราะหความตองการหรือขอคิดเห็นตอการกําหนดจุดประสงคสําคัญของหลักสูตร
จาการสํารวจพบวา จุดประสงคสาํ คัญของหลักสูตรควรสรางจากการวิเคราะหความ
ตองการในคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูจบการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร เชน
สถานศึกษาขนาดใหญ จํ า นวน 15 แห ง คิ ดเป น ร อ ยละ 45.45 มี ความต องการ
บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทาง (รอยละ 93.33) มีลักษณะผูนํา (รอยละ 86.87) มีมาตรฐานใน
การทํางาน สามารถวิเคราะห นําเสนอผลงาน และแกปญ หางานไดดวยตนเองอย างถูกวิธี (รอยละ
86.87)
สวนสถานศึกษาขนาดกลางและเล็ก จํานวน 18 แหง คิดเปนรอยละ 54.55 มีความ
ตองการบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย มีความยืดหยุน และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ
ตาง ๆ ได (รอยละ 100) รักองคกร (รอยละ 94.44) มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ (รอยละ
88.89)
3. ผลวิเคราะหความตองการหรือขอคิดเห็นตอการกําหนดรายวิชา และขอบเขตของ
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
สถานศึกษามีความตองการบุคลากรที่มีทักษะคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
(รอยละ 100) ทักษะติดตอสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รอยละ 100) และทักษะการวิจัยที่
สามารถสรา งนวัตกรรมดานการศึกษาได (รอยละ 100) ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิ วเตอรมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงควรมีรายวิชาในการจัดเรียนการสอนที่เหมาะสมใหรูจักเทคโนโลยีสมัยใหม
โดยอาจจะเพิ่มเนื้อหาในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน (รอยละ 96.97) โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การสรางอินเตอรแอคทีฟมัลติมีเดีย เครือขายสังคมแบบออนไลน
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสรางเว็บ ระบบฐานขอมูล หลักการออกแบบ
และพัฒนาการเขียนโปรแกรม เปนตน
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นโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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นโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา 18 (2) (5) แหงพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ.
2547 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และ
อํ า นาจความในขอ 7 แหง ข อบั งคับ มหาวิท ยาลัย กาฬสิน ธุ ว า ดว ยการจั ดตั้ งส ว นงานระดั บ คณะใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ เรื่องการจัดตั้งคณะครุศาสตร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 คณะครุศาสตรจึงไดออกประกาศ
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เพื่อใหหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีความถูกตองสมบูรณ และทันสมัย คณะครุศาสตรจึงมีนโยบาย
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
๑. ใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา และการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. การพัฒนาหลักสูตรตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
มุงใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเชิงวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค พรอมทั้งใหผูเรียน
สามารถสรางนวัตกรรมทางการศึกษาได
๔. เนื้อหาสาระของหลักสูตรตองใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาตาง ๆ
๕. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตองเปนไปตามหวงเวลาและความเหมาะสม
๖. ใหมีการประเมินการใชหลักสูตรทุก ๆ ๒ ป
๗. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

(ผูชว ยศาสตราจารยชัยยนต เพาพาน)
คณบดีคณะครุศาสตร

แผนงานการปรับปรุงหลักสูตรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เพื่อเปดสอนในปการศึกษา 2560 (ควรเสร็จกอนเดือน มีนาคม 2560) กรณีเปดสอนเดือน มิถนุ ายน 2560
ป พ.ศ. 2559
ป พ.ศ. 2560
ป พ.ศ. 2561
ลํา
ดับ

กิจกรรม

ปงบ
ประมาณ
พ.ศ.
2559

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปการศึกษา 2559

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผูรับผิดชอบ

ปการศึกษา 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.

แตงตั้งคณะกรรมการยกราง
หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรและ
วิพากษหลักสูตร

2

ยกรางหลักสูตร

3

พัฒนาหลักสูตร

4

วิพากษหลักสูตร

5
6
7
8
9

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา
สง สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตรวจสอบหลักสูตรกอน
เสนอสภาวิชาการ
เสนอสภาวิชาการพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
อนุมัติ
แจง สกอ. รับทราบ/รับรอง
หลักสูตร
(ภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ)

คณะ และมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการยกราง
หลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
คณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรและผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
คณะ
สวท.
คณะและ สวท.
คณะและ สวท.
คณะและ สวท.
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ป พ.ศ. 2559
ลํา
ดับ

กิจกรรม

ปงบ
ประมาณ
พ.ศ.
2559

ป พ.ศ. 2560
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปการศึกษา 2559

ป พ.ศ. 2561
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผูรับผิดชอบ

ปการศึกษา 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.

แจงสํานักงานเลขาธิการคุรสภา
10
รับรอง (กอนเปดภาคเรียน 60 วัน)
11 เปดภาคการศึกษา
หมายเหตุ : สวท. คือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะ
คณะ
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