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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
คณะ : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและช่ือหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : xxxxxxxxxxxxx
ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอรศึกษา)

ชื่อยอ :  ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Computer Education)

ชื่อยอ : B.Ed. (Computer Education)

3. วิชาเอก
ไมมี

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป) พ.ศ. 2562 และเปนไปตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวชิาชีพ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ

หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ

5.3 ภาษาท่ีใช
ภาษาไทย

5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา เพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 เริ่มเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564
 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
 ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตร 4 ป) พ.ศ.2562 และขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังของรัฐและเอกชนในทุกสังกัด
8.2 นักวิชาการทางดานการคอมพิวเตอร
8.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดองคการบริหารสวนทองถ่ินในหนวยงานของรัฐและเอกชน
8.4 นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือนักวิทยาการคอมพิวเตอร
8.5 นักวิเคราะหและออกแบบงานสารสนเทศ
8.6 โปรแกรมเมอร
8.7 ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
8.8 ผูดูแลระบบฐานขอมูล
8.9 ผูดูแลเว็บไซต
8.10 ผูพัฒนาบริการบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี
8.11 ผูประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

ลำดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหนงทาง

วิชาการ
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสำเร็จการศึกษา
สถาบัน พ.ศ.

1 นายทวีรัตน นวลชวย
x xxxxxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ปร.ด.

ค.อ.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบุรี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สถาบนัราชภัฏสงขลา

2556

2546

2540
2 นางพิกุล สมจิตต

x xxxxxxxxx xx x
ผูชวย

ศาสตราจารย
ค.อ.ม.

ค.บ.
อ.วท.

คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
คอมพิวเตอรศึกษา
คอมพิวเตอร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาลัยครูเทพสตรี
วิทยาลัยครูเทพสตรี

2546

2534
2532

3 นายสกรรจ รอดคลาย
x xxxxxxxxx xx x

อาจารย วท.ม.

ค.บ.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอรศึกษา

มหาวิทยาลยั
สงขลานครินทร
สถาบนัราชภัฏสงขลา

2552

2542
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ลำดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหนงทาง

วิชาการ
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสำเร็จการศึกษา
สถาบัน พ.ศ.

4 นายคมกฤช เจริญ
x xxxxxxxxx xx x

อาจารย วท.ม.

ค.บ.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอรศึกษา

มหาวิทยาลยั
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา

2551

2549

5 นายพฒันะวรรณวิไล
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย วท.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยสีารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต

สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบงั
สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนคร
เหนือ

2545

2539

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
10.1 สถานท่ีศึกษาภาคทฤษฏี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10.2 สถานท่ีปฏิบัติการทางวิชาชีพ: สถานศึกษาท่ีผานเกณฑขอกำหนดของของคุรุสภา

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้น ประเทศไทยถือเปน

ประเทศหนึ่งท่ีเปนสมาชิกของอาเซียนซึ่งเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและ
เปนตัวอยางของการรวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ท้ังนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อทำใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีความม่ันคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรี
ของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความ
เหลื ่อมล้ำทางสังคม (2) ทำใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัตติามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู
แลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพื่อลดชองวาง การพัฒนาและชวยให
ประเทศเหลานี ้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สงเสริมความรวมมือ
ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุนการประกันภัยและภาษีอากร
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือ ดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน
การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน

โดยทั่วไป วาการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเปาหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาคและ
เพ่ือปองกันสภาพไมสมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก จึงตองเนน
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะทอนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวม
ความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณและความแตกตางการพัฒนาและประสานความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชนรวมกันทั้งในกรอบซีมีโออาเซียน
และยูเนสโกจะทำใหบุคคลที่ไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดำรงตนอยูในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได
เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน

“การเรียนการสอนออนไลน และผานระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล” เปน
มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับมือการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และถือ
เปนครั้งแรกของประเทศที่ไดมีการจัดการเรียนการสอนออนไลนทุกระดับชั้นในทั่วประเทศ  ถึงแมวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จะออกแถลงการณเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคมท่ีผานมาวา ภาพรวมการ
ใชงานการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งจะเริ่มทดลองการเรียนการสอนในวันที่ 18 พ.ค. 2563 และการ
เรียนออนไลนมีความพรอมเกือบ 90% แลว แตนั่นก็เปนเพียงดานหนึ่งเทานั้น เนื่องจากยังมีอาจารย
สวนหนึ่งอาจจะไมพรอมสำหรับเรียนการออนไลนท่ีจะเกิดข้ึน แตปจจัยบางอยางทำใหอาจารยไมพรอม
เชน โปรแกรมสำหรับการสอนออนไลนหรือการทำขอสอบก็มีความยากอยูพอสมควร ลาสุดเมื่อไมนาน
มานี้ไดทดลองการสรางขอสอบที่ใหนักเรียนมาตอบบนโปรแกรม Google Form กวาจะทำใหหนึ่งหนา
ใชเวลาประมาณ 2 วัน หลายโรงเรียนมีนโยบายใหเรียนออนไลน แตการอบรมท่ีผานมา กระทรวงศึกษา
ก็ไมไดแจงวาตองสอนออนไลนในลักษณะไหน สุดทายแลวผู บริหารโรงเรียนก็ตองมาจัดการเอง
เชนเดียวกับผลสำรวจความคิดเห็นอาจารยจำนวน 678 คน จากโรงเรียนใน 67 จังหวัดในประเทศไทย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบวา ความพรอมของอาจารยหากจำเปนตองสอนออนไลน อาจารยจะ
เลือกใชผ าน Facebook มากที ่ส ุด จำนวน 51.8% รองลงมา คือ Line จำนวน 49% Google
classroom จำนวน 38 % YouTube จำนวน 31.1% และไมสามารถสอนออนไลนได 11.5% โดยมี
ความพรอมในการสอนออนไลนอยูในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 66.6% และยังไมพรอมเปดภาค
เรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ในระดับปานกลาง จำนวน 58.2% (กรุงเทพธุรกิจ, 2563)

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริม

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั ่งยืนและเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียนโดยมี
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แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความ
รวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา
วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสำคัญเพื่อการบรรลุจุดมุงหมาย
ของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคมซึ่งเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคม
ที่เอื้ออาทร (2) แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) สงเสริมความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวาง
ประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรูขาวสารซึ่งเปน
รากฐานที่จะนำไปสูการเปนประชาคมอาเซียนเม่ือเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาที่เกี ่ยวของ กับการจัด
การศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย

11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ
ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และ
มีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของ
ครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก
จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูใน
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพ่ือนำประเทศไทยไปสูการ
เปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน

11.4 จากรายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในการการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (4 ป) หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564 พบวา

1. ความตองการใชบ ัณฑิตที ่จบการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษาจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ผูใชบัณฑิตเห็นควรเปดหลักสูตรรอยละ 99.15 และ
ควรเปดสอนเนื่องจากขาดแคลนครูผูสอน สรางอาชีพ สรางอาชีพ และยังคงเปนสาขาที่จำเปนตอการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ดานคุณสมบัติของบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษาควรมีคุณลักษณะ อันดับแรก คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู
รองลงมามีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่ได
มอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมากท่ีสุด และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด
ตามลำดับ
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ทักษะหรือสมรรถนะที่มีความสำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติงานที่จะตองพัฒนาใหเกิด
ข้ึนกับผูเรียนในหลักสูตรควรเนนผูเรียนเปนสำคัญและการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มีทักษะ
ทางดานการคิด วิเคราะห และแกปญหา รวมถึงสามารถถายทอด และเผยแพรความรูสูสังคมได ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อเปนประโยชนตอพัฒนาหลักสูตร คือควรปรับหลักสูตรควรปรับใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และปลูกฝนคุณธรรม จริยธรรมความเปนครู ความอดทน และมีจิตสาธารณะ

2. ความคิดเห็นของนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตอการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวาเห็นควรเปดหลักสูตรใหสอดรับกับ
สถานการณปจจุบัน ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความชำนาญตามศาสตรสาขาวิชาที่ทันสมัยในยุคปจจุบัน
เปนสาขาที ่ทำใหบัณฑิตมีความรู ทางดานเทคโนโลยีมากขึ ้นทำใหสามารถแขงขัน หรือยกระดับ
การศึกษาในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ควรมีคุณลักษณะดานคุณธรรม คือมีจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรครู มีวินัย
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และความเสียสละ ดานความรู มีความใฝรู พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
สามารถนำความรูไปประยุกตใชไดในสังคม ดานทักษะทางปญญา ควรสามารถถายทอดความรูใหกับ
ผูอ่ืนเขาใจไดงาย คิด วิเคราะห และแกปญหาไดเปนอยางระบบ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ สามารถทำงานเปนทีมได มีความรับผิดชอบตอตนเองจากงานที่ไดรับมอบหมาย
สามารถประสานการทำงานและสรางความรวมมือภายในทีมงานได ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีทักษะการใชเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมา
เชื่อมโยงกับการสอนได สามารถนำเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเปนเครื่องในการถายทอดความรู หรือใชใน
การคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชแกปญหาไดอยางเหมาะสม
สิ่งที่ควรพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คือ
การบูรณาการทุกทักษะรวมกันผาน Active Learning ทักษะดานการคิด และแกไขปญหา มีทักษะการ
ทำงานเปนกลุม ผูที ่จะเขาศึกษาในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ควรมี
คุณสมบัติหรือมีความรูพ้ืนฐานไดแก การมีความใฝรู ขยันอดทน มีความคิดสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะทางดานคอมพิวเตอร มีทักษะการถายทอดความรูพื ้นฐานได มีความรูทางดานภาษาอังกฤษ
มีความรูทางดานคณิตศาสตร การออกแบบหลักสูตร ควรจัดโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ ควรเนนเนื้อหาท่ี
ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกาวทันเทคโนโลยี มีวิชาเลือกท่ีหลากหลาย เนนปฏิบัติ และ
เรียนรูจริง มีความรูทางดาน Mobile Application ควรเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบ
โคช การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในการเรียน การสอนใหทันสมัย ตอบโจทยการศึกษาไทย
กาวสู 4.0 การเรียนการสอนแบบ Active Learning เนนการปฏิบัติจริง ควรมีการวัดและประเมินผล
แบบใหมีการฝกฝนที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติ แกปญหาโจทย เพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตอง มีการ
ทดสอบภาคปฏิบัติ ทดสอบแกไขสถานการณเฉพาะหนา ใชการวัดผลและการประเมินผลที่หลากหลาย
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ประเมินผลตามสภาพจริง สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สำคัญควรจะมีไดแก การสรางสถานการณจำลอง
กิจกรรมเสริมนอกหองเรียน มีหองเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณสนับสนุนการสอดครบถวนพรอมใชงาน
ตลอดเวลา มีแหลงคนควาขอมูล งานวิจัย และสื่อการสอนที่ทันสมัย ระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คือ การพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ และกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีกระบวนการคนหาศัพยภาพ ความถนัด เพื่อพัฒนานักศึกษา เพิ่มความรู
ใหตอบโจทยการเรียนใหทันในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูแบบ PLC ผูสอนควรมีประสบการณ และนำ
ประสบการณมาถายทอด เนนใหผูเรียนปฏิบัติมากข้ึน

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณภายนอก เชน การแพรกระจายของไวรัส Covid 19และสถาบัน
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินโครงงาน PISA
(Programme for International Assessment) ซึ่งเปนการประเมินโดยการเนนการปะเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนในการใชความรู และทักษะในชิวิตจริง มากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยมี
กระประเมิน 3 ดานคือ การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร แตประเทศ
ไทยไดเพิ่มการประเมินในเรื่องของวิทยาการคำนวนดวย ทำใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิต
ครูในมิติใหมที่เนนผลลัพธการเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ใหมีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนดี คนเกง ใฝรู เปนครูดี ครูเกง มีความรู และใฝรู มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการใชงานเทคโนโลยี
และประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทำงานรวมกับผู อื ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรูและ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพรอมใหกับ
สถานศึกษา เพื่อใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาว
และเพื่อใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางดาน
สังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและ

พัฒนาทองถ่ิน สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร
จึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาติ

12.2.5 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
กลุมวิชาชีพครู
 หมวดวิชาเลือกเสรี

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน
รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได

13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แตงตั ้งผู ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื ่อทำหนาที ่ประสานงานกับสาขา/คณะ

อาจารยผู สอนและนักศึกษาในการพิจารณาขอกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการดำเนินการ

13.3.2 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนาที่กำกับดูแล โดยประสานงานกับสำนัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการดำเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกำหนดรายวิชา



หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สรางครูดี พัฒนาคน พัฒนาชาติ ดวยศาสตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามุงเนนผลิตครู อาจารย และบุคคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีความรู  ความสามารถ และความเชี ่ยวชาญทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี ที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสรางพื้นฐานความพรอมของการแขงขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้น บูรณาการความรูทางคอมพิวเตอรเขากับศาสตรดานตาง ๆ
และพัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนเพื่อใหทันกับในยุคขอมูลขาวสารในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางหยุดชะงัก (Disruption) และวิถีใหม (New Normal)

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาสาขาคอมพิวเตอรศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ความสามารถในดานการสอน สามารถประยุกตใชองค

ความรูในการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการ

การศึกษา พัฒนาหลักสูตรทางดานการเรียนการสอนการสอนที่จะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษาของชาติ

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตครูใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
รับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกวาง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู
พรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู อยางมีคุณภาพ และเปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตครูใหความรอบรูดานการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกตความ
เขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางความรูใหมสำหรับการประกอบวิชาชีพ
หรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต

1.3.5 เพื ่อผลิตบัณฑิตครูใหมีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนาที่ และเสนทางวิชาชีพใหมี
ความกาวหนาเปนผูนำทางวิชาการ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาที่ครูไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนา / ปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพ ิ ว เ ตอ ร  ศ ึ ก ษ า ใ ห  มี
มาตรฐานไมต่ำกวามาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตรศาสตร และสาขา
ศึกษาศาสาสตร (หลักสูตร 4
ป) พ.ศ. 2562 และขอบังคับคุรุ
สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐาน
จากแผน พัฒนาการศ ึ กษ า
แหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของบุคลากรทางการศึกษา

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ำเสมอ

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร
คร ุศาสตรบ ัณฑิตสาขาว ิชา
ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร  ศ ึ ก ษ า ใ ห
สอดคลองกับความเปลี ่ยน-
แปลงทางส ังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและ ความกาวหนา
ทางวิชาการ

1. ต ิดตามความเปลี ่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอยางสม่ำเสมอ

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ค ว า ม
เปลี ่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ค ว า ม ก  า ว ห น  า ท า ง
วิชาการซึ่งประกอบดวย
ผู ทรงคุณวุฒิทั ้ งภายใน
และภายนอก

3. แผนพัฒนาบุคลากรดานการ
เร ียนการสอน และบร ิการ
วิชาการใหมีความรู สมรรถนะ
และเจตคต ิท ี ่ท ันสม ัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทำงานบริการแก
องคกรภายนอก

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
ของบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหมีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตอบุคลากรดานการเรียน
การสอนในหลักสูตร

2. ความพึงพอใจของผู เรียน
ต  อป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พ ก า ร
จัดการเรียนรู



หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก)

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคปกติเรียนวันจันทร - วันศุกร
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสอบผานขอสอบวัดผล

คุณลักษณะความเปนครู และภาษาอังกฤษ และผานเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ / หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกำหนด

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 (การรับเขาศึกษา)
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา / 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา

2.3.1 การปรับตัวในการเร ียนระบบอุดมศึกษา
ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง

2.4.1 จ ัดปฐมน ิ เทศน ักศ ึกษาใหม ท ั ้ง ในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชมุ
ผูปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว
โดยมีอาจารยท ี ่ปร ึกษาและฝายกิจการ
นักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย
ผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา

2.3.2 ความรูพื้นฐานดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.4.2 จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐาน
ว ิชาภาษาไทย และภาษาอ ังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาแรกเขา
ท ุกคน กรณีท ี ่น ักศ ึกษาสอบว ัดระด ับได
คะแนนไมเปนไปตามเกณฑที่คณะกำหนด จัด
ให ม ีการเร ียนปร ับพ ื ้นฐานก อนเข  า รับ
การศึกษา

2.3.3 นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูในระดับที่
แตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา

2.4.3 จัดการเรียนปรับพื้นฐานความรูวิชาเอก และ
จัดการอบรมบุคลิกภาพและคุณลักษณะความ
เปนครูคอมพิวเตอร

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ป

จำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

2564 2565 2566 2567 2568
1 30 30 30 30 30
2 - 30 30 30 30
3 - - 30 30 30
4 - - - 30 30

รวม 30 60 90 120 120
คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 30 30
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2.6 งบประมาณตามแผน ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1) ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ
งบประมาณ (บาท)

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568
1.  งบประมาณเงนิรายได

คา FTES ตอป 34.17 68.33 102.50 115.83 115.83

คาหัวจริงตอป 943.75 850.00 816.67 750.78 750.78

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี 30 60 90 120 120

รวม 28,312.50 51,000.00 73,500.00 90,093.75 90,093.75

2. งบประมาณรายจาย

คาหัวจริงตอป 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

จำนวนนักศึกษา ป.ตรี 30 60 90 120 120

รวม 24,000.00 48,000.00 72,000.00 96,000.00 96,000.00

รวมงบประมาณทั้งหมด 52,312.50 99,900.00 145,500.00 186,093.75 186,093.75

2) คาบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร ตอนักศึกษาหนึ่งรุ น 2,700,000 บาท
ประมาณการคาใชจายตอป 22,500บาท

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อ่ืนๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี)
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบ

โอนผลการเรียน พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30
12
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพครู 40 หนวยกิต

2.1.1 วิชาชีพครู 28 หนวยกิต
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 63 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต

EDLA001 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills

3(2-2-5)

EDLA002 การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
English Usage for Communication

3(2-2-5)

EDLA003 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ
English for Professional Purposes

3(2-2-5)

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
EDHU001 สุนทรียะ

Aesthetic
3(2-2-5)

EDHU002 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupation

3(2-2-5)

EDSO001 พลเมืองท่ีเขมแข็ง
Potency Citizenship

3(2-2-5)

EDSO002 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
The King Wisdom for Local Development

3(2-2-5)

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต
EDSC001 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ

Health Promotion and Care
3(2-2-5)

EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล
Logical Thinking

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพครู 40 หนวยกิต

2.1.1 วิชาชีพครู 28 หนวยกิต
1001101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

Language for Communication
3(2-2-5)

1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
Ethics and Spirituality for Teachers

3(2-2-5)

1001301 จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teachers

3(2-2-5)

1002401 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Education Administration and Quality Assurance in
Education

3(2-2-5)

1002501 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(2-2-5)
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1002502 วิทยาการจัดการเรียนรู
Instructional

3(2-2-5)

1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู
Innovation and Information Technology for Educational
Communication and Learning

3(2-2-5)

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning Measurement and Evaluation

3(2-2-5)

1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
Research and Development in Innovation and Learning

3(2-2-5)

1004801 ครุนิพนธ
Individual Development Plan

1(0-2-1)

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
บังคับเรียน จากรายวิชาตอไปนี้ 12 หนวยกิต

1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1

2(180)

1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

2(180)

1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Internship 3

2(180)

1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Internship 4

6(540)

2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 63 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต

4681101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Information System Management

3(2-2-5)

4681102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร
Laws and Ethics for Computer

3(2-2-5)
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4681301 ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสำหรับครู
Program Writing for Teachers

3(2-2-5)

4681401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
Calculation and Mathematics for Computer

3(2-2-5)

4681501 สถาปตยกรรมและการซอมบำรุงคอมพิวเตอร
Computer Architecture and Maintenance

3(2-2-5)

4682001 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร
English for Computer Teachers

3(2-2-5)

4682302 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับครู
Information System Analysis and Design for Teachers

3(2-2-5)

4682303 ระบบการจัดการฐานขอมูลสำหรับครู
Database Management System for Teachers

3(2-2-5)

4682402 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสำหรับครู
Computer Network for Teachers

3(2-2-5)

4682602 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกสำหรับครู
Computer Graphics Design for Teachers

3(2-2-5)

4683202 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
Electronics Media Production and Development

3(2-2-5)

4683603 ดิจิทัลคอนเทนต
Digital Content

3(2-2-5)

4683604 วิทยาการการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
Computer Educational Science

3(2-2-5)

4684203 การจัดการเรียนการสอนออนไลน
Online Education Management

3(2-2-5)
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2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
เลือกเรียนจากวิชาตอไปนี้

21 หนวยกิต

4681601 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร
Technology for Science

3(2-2-5)

4682201 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชันทางการศึกษา
Multimedia Design and Animation for Education

3(2-2-5)

4683103 วิทยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร
Advanced Science in Computer

3(2-2-5)

4683304 การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูงสำหรับครู
Advanced Programming for Teachers

3(2-2-5)

4683605 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
Innovation Development and Design

3(2-2-5)

4683606 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี
สำหรับการศึกษา
Mobile Application and Design for Education

3(2-2-5)

4684204 โปรแกรมตารางทำการข้ันสูงและการประยุกตใช
Advanced Spreadsheet Software and Applications

3(2-2-5)

4684205 โปรแกรมประยุกตเพ่ือการศึกษา
Application Software for Education

3(2-2-5)

4684502 หุนยนตเบื้องตน
Basic Robot

3(2-2-5)

4684503 อินเทอรเน็ตออฟธิงสและการประยุกตใช
Internet of Things and Applications

3(2-2-5)

4684607 พ้ืนฐานการเลาเรื่องและการสรางสื่อดิจิทัล
Fundamentals of Storytelling and Digital Content
Creator

3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไมซ้ำกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา ท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการ
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
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ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาท่ีใชในหลักสูตรและหนวยกิต
เลขรหัสประจำรายวิชา ท่ีใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขรหัส  ตัวท่ี 4 หมายถึง ชั้นปหรือระดับความยากงาย
เลขรหัส  ตัวท่ี 5 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขรหัส  ตัวท่ี 6 , 7 หมายถึง ลำดับกอนหลัง

เลขรหัสตัวท่ี 5 ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไวเปนดังนี้
0 กลุมวิชาท่ีไมสามารถจัดกลุมวิชาใดได 468 -0- -
1 กลุมประเด็นดานองคกร 468 -1- -
2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 468 -2- -
3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟตแวร 468 -3- -
4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานระบบ 468 -4- -
5 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 468 -5- -
6 กลุมบูรณาการ 468 -6- -

ความหมายของจำนวนหนวยกิต
ตัวอยาง เชน 3(3-0-6)

เลขตัวท่ี 1 หมายถึง  จำนวนหนวยกิตรวม
เลขตัวท่ี 2 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห
เลขตัวท่ี 3 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
เลขตัวท่ี 4 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห

1 2 3 4 5 6 7

ลำดับกอนหลัง
ลักษณะเน้ือหา

หมวดวิชาและหมูวิชา

ช้ันปหรือระดับความยากงาย
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3.1.4 แผนการศึกษา

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDSO001 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู)
1001101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)
1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเปนครู
3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

4681101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
4681102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
4681401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร
3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกเลือก)

4681601 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5)

รวมหนวยกิต 21

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDLA001 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)
EDSC001 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาชีพครู)

1001301 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(180)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

4681301 ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสำหรับครู 3(2-2-5)
4681501 สถาปตยกรรมและการซอมบำรุงคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

รวมหนวยกิต 20
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDHO002 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู)
1002401 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)

1002501 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
1002502 วิทยาการจัดการเรียนรู 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

4682602 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกสำหรับครู 3(2-2-5)
4682302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศสำหรับครู
3(2-2-5)

4682001 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
รวมหนวยกิต 21

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDLA002 การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู)
1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสือ่สารการศึกษาและการเรียนรู
3(2-2-5)

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5)
1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(180)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

4682303 ระบบการจัดการฐานขอมูลสำหรับครู 3(2-2-5)
4682402 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสำหรับครู 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกเลือก)

4682201 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชันทาง
การศึกษา

3(2-2-5)

รวมหนวยกิต 20
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDSO002 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5)
EDHO001 สุนทรียะ 3(2-2-5)
EDLA003 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาชีพครู)

1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

4683202 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกเลือก)

4683304 การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูงสำหรับครู 3(2-2-5)
4683605 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)

รวมหนวยกิต 21

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู)
1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(180)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

4360683 ดิจิทัลคอนเทนต 3(2-2-5)
4683604 วิทยาการการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกเลอืก)

4683606 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณเคลื่อนท่ีสำหรับการศึกษา

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
xxxxxxx เลือกเรียน 3
xxxxxxx เลือกเรียน 3

รวมหนวยกิต 20
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาชีพครู)

1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(540)

รวมหนวยกิต 6

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาชีพครู)

1004801 ครุนิพนธ 1(0-2-1)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกบังคับ)

4684203 การจัดการเรียนการสอนออนไลน 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอกเลือก)

4683103 วิทยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

4684204
โปรแกรมตารางทำการข้ันสูงและการ
ประยุกตใช

3(2-2-5)

รวมหนวยกิต 10
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไป
3.1.5.1 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป

3.1.5.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

EDLA001 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills

3(2-2-5)

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟงบทสนทนาและ
ขอความสั้น ๆ แลวจับใจความ ใชประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
(เชน ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตรทองถ่ิน
การจางงาน) สื่อสารเรื่องท่ีงายและเปนกิจวัตรท่ีตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
โดยตรงและไมยุงยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุนเคยหรือทำเปนประจำ ใชภาษาและ
โครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณที ่แตกตาง
หลากหลาย โดยใชภาษา น้ำเสียง กิริยาทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททาง
สังคม และรูถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยเนนกระบวนการทางภาษา
คือ พูด ฟง อาน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล
และการฝกปฏิบัติทักษะการสือ่สารตามสถานการณตาง ๆ

Explain and summarize essential topics, listen to
conversation and short passages for main ideas, use sentences
and idioms regarding surroundings (such as basic information,
family information, shopping, local geography, employment),
practice communication English using dialogues appropriate to
everyday situations, making use of communicative activities,
speaking and practice in different situation including using
language, intonation of words with proper manner, understand
English as used in daily life and cultural backgrounds of English
speaking countries, emphasis on speaking, listening, reading, and
writing, practice communication skills, inquiry, search for
information, and practice in communication through several
different situations
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
EDLA002 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English Usage for Communication
3(2-2-5)

เขาใจขอมูลที ่ได จากการฟงเกี ่ยวกับชีว ิตประจำวัน การศึกษา
การสนทนา คำบรรยาย บันทึกขอเท็จจริงโดยใชภาษาตามมาตรฐาน
สนทนาจากหัวขอที ่ค ุ นเคย และสนใจ ใหคำแนะนำ ใหเหตุผล และ
กลาวรองทุกขได  สนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา แสดงความรู สึก
เลาประสบการณของตนเอง โตแยงและใหเหตุผล นำเสนอผลงานโดย
เชื่อมโยงหัวขอที่คุนเคย และสรุปขอมูลได อานเพื่อหาใจความสำคัญ และ
จับประเด็นอยางรวดเร็วและระบุขอมูลจากสิ่งท่ีอาน เขียนรายงานในหัวขอ
ท่ีคุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และเขียนจดหมายท่ี
เปนรูปแบบมาตรฐานเก่ียวของกับเรื ่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟง พูด
อาน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจำเปนตอการสื่อสาร

Use listening skill to understand information related to daily
life, education, and lecture, listen and take note with standard
English, talk about personal interests or familiar topics, give
suggestions and reasons, deal with service problems, talk about
unexpected incident or accidents, describe experience, auguring
with reasons, make a presentation connecting with familiar
situations and summaries the information, use reading
comprehension techniques to find main idea and support details
or related information, write a report about familiar topics on
experience, situations, thoughts, ideas, and expectations, write
letters with standard formats related to interesting topics in
order to develop listening, speaking, reading, and writing which
are needed for communication
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
EDLA003 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

English for Professional Purposes
3(2-2-5)

พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โตตอบอยางคลองแคลว
และเปนธรรมชาติโตตอบกับผู พูดที ่เปนเจาของภาษาไดโดยไมมีความ
เครงเครียด สรางถอยคำท่ีชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอท่ีหลากหลาย
โดยมีความเขาใจจุดประสงคของประเด็นที่มีความซับซอนทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม อธิบายมุมมองเกี ่ยวกับปญหาเฉพาะที ่มีความไดเปรียบและ
เสียเปรียบ ฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ

Practice speaking in natural and realistic setting with native
speaker in the English saturated atmosphere, practice with text
representing spoken language in abstract and concrete, describe
perspective on problem about advantage and disadvantage,
practice using English for communication through English Camp

EDLA004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณ วิเคราะห และ
สรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟง ดูอยางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสตาง ๆ ระดับของภาษา การใชน้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อานออก
เสียงตามอักขรวิธี อานจับใจความจากงานเขียนประเภทตาง ๆ เขียนผลงาน
ประเภทตาง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน

Use Thai language to communicate properly according to
the situation, analyze and summarize the main points of the
story that being heard, use critical thinking in things that being
seen, speaking with positive communication on various
occasions, and in various language levels, using tones of voice
to communicate, read aloud according to orthography, read for
comprehension from various types of writing, writing various
types of works according to the principles of writing, having
manners for listening, speaking, reading and writing
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3.1.5.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

EDHU001 สุนทรียะ
Aesthetic

3(2-2-5)

ขับรองเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแตละ
ประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เลนเครื ่องดนตรีประกอบจังหวะ
ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวงใน
เพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทาง
สุนทรียศาสตรในงานทัศนศิลป หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัด
องคประกอบศิลป หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการ
เรียนรู  และแฟมผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และ
วิพากษผลงานศิลปะ

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs
and Thai standard dance songs, play musical instruments,
design and organize recreation activities, dance in Thai standard
dance, design and organize performances, analyze principles of
aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles
of art composition, and principles of bulletin boards, design
settings and stages, learning materials and portfolios, create art
works, present and criticize the art works

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
EDHU002 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

21st Century Skills for Living and Occupations
3(2-2-5)

สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5csโดยบูรณาการการ
ประยุกตเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญตอการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพอยางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill
by integrating application for important skills development for life
and careers in 21st century effectively
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
EDSO001 พลเมืองท่ีเขมแข็ง

Respectful Citizen
3(2-2-5)

วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับความแตกตาง
ของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติ
ธรรม การสรางและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
เบื ้องตนท่ีเกี ่ยวของ รูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีช ีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาที่ของตนเองใน
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยมีความเปนพลเมืองที่
เขมแข็งและเคารพสิทธิผู อื่นอยางมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ

Analyze, design practice, create projects, and behave that
express for human dignity, accept individual differences in
equality, respecting for freedom and peaceful in Thai society
and international community in accordance with the
principles of tolerance, create and comply with social rules
and basic laws related to democratic way of life with the King
as Head of State, have strong citizenship and respect other
people’s right, have a volunteer spirit and public mind
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
EDSO002 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

The King Wisdom for Local Development
3(2-2-5)

ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได ศึกษาแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะหยุทธศาสตร
ฉลาดรูเพื่อการพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางเปนรูปธรรม และรวมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองครวมกับ
ทีมภาคีเครือขาย

Apply the royal working guideline, self-sufficient concept,
and sustainable development in their daily lives, study
concepts and principles of the royal projects, as well as
analyze the intelligent learning approach for pilot community
development based on the king wisdom and the integrated
participation with related sectors

3.1.5.1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

EDSC001 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care

3(2-2-5)

สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญ
ของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
การออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต
สังคม และปญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรยีนรู
ความพรอมในสรางเสริมและดูแลสุขภาวะในดานท่ีสำคัญ

Search for information, analyze, summarize health promotion
and care, the importance of sports and recreation, and public
policy of health promotion, create and arrange the health
promotion and physical, mind, society and wisdom care, create
sports and recreation for learning management, readiness of
health promotion and care of main issue



31 มคอ.2

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล

Logical thinking
3(2-2-5)

วิเคราะห ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับข้ันการดำเนินการ
ตัวเลข สัดสวน รอยละ การแกโจทยปญหา การใหเหตุผล การใหเงื่อนไข
เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจำวัน การวิเคราะหแนวทางการแกปญหา การเลือกใชแนวทาง
ไดอยางเหมาะสม วิเคราะหและอธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน และ
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลได

Analyze, design and present how to calculate in order of
steps of operations, numbers, proportions, percentages,
problems solving, reasoning, giving conditions in term of
language and symbolic and pattern of explaining the
phenomena that occur in everyday life, analysis of problems
solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain
information in today's global and making decisions based on
data
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3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
3.1.5.2.1 กลุมวิชาชีพครู

3.1.5.2.1.1 วิชาชีพครู
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1001101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication

3(2-2-5)

วิเคราะหวาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธ ีการใช
ภาษาไทย และฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน และภาษา
ทาทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบคน
สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
สำหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติและ
ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และ
ภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน

Speech communication for teacher, principles and
techniques in Thai language, practice in listening, speaking,
reading and writing for communication and teaching, searching for
information to develop themselves, practice in language and
culture for harmonious leaving, design learning management in
listening, speaking, reading and writing skills and verbal
language to develop student
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู

Ethics and Spirituality for Teachers
3(2-2-5)

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณความเปนครู เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดำรงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผู เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรู
เกี ่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณการ
พัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา
การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนำไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง
ในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง

Behave according to the teaching profession ethics, focus
on learner’s development with teacher’ s disposition, be good
model with virtue and principle and be respectful citizen, be
respectable for students and community, analyze, synthesize
and integration knowledge about teacher’ s value, moral
principle, virtue, ethics, disposition, related law and professional
development, the teaching method is experience sharing, case
studies, practice and reflection to encourage students to apply
in their profession, apply the knowledge to develop
themselves to be good and well-rounded teacher
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1001301 จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for Teachers
3(2-2-5)

วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรู ทางจิตวิทยาสำหรับการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  ผูเรียนที่มีความ
ตองการจำเปนพิเศษ โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตว ิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือ
การเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย
เด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษแนวทางการใหคำแนะนำกับผูปกครอง
เก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน การศึกษารายกรณี การสะทอน
คิด เพื ่อใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผู  เร ียนเปน
รายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ ใหขอมูลยอนกลับ
แกผูปกครองและผูเกี่ยวของเพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน
และใชการสะทอนคิดเพื่อนำไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน
ครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง

Analyze and solve problems, apply psychology to learning
and teaching management according to students’ age and
potential, manage learning and teaching for special students,
apply principles, ideas, and theories of development psychology,
educational psychology, psychology of learning and brain skills to
encourage learning, guideline for giving advice for parents about
learning development encouragement, using case studies and
reflection to design learning method according to individual
potential, be persistent in students’development with teacher
disposition, can report the development result systematically
and reflect the result to the parents and the stakeholders to
make collaboration in the development, use reflection to
develop themselves in the roles of teacher



35 มคอ.2

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1002401 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

Education Administration and Quality Assurance
in Education

3(2-2-5)

บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเขาใจบริบท
การจ ัดการศึกษาของโรงเร ียนแตละระดับการศึกษาและประเภท
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา
ฝกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที ่เกี ่ยวของ และใชการสะทอนคิดไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที ่ดี มีความรอบรู  และ
ทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง

Integrate education management knowledge and the
quality assurance information management system to
understand context of education institutes in all kinds and
levels, design innovation in quality assurance according to
context of the institutes, practice in quality assurance and
learning management by applying principle, ideas and theories
about quality assurance and related laws, use reflection to
develop themselves to be well-rounded teacher
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1002501 การพัฒนาหลักสูตร

Curriculum Development
3(2-2-5)

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไป
ใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎี และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐาน
การพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี และที ่เกี ่ยวของ หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหา
และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลง

Develop a school-based curriculum and subjects
curriculum in nature of major related to school and
community context, implement and evaluate curriculum
through application of curriculum basic knowledge, curriculum
evolution, curriculum theories and development model,
backgrounds of curriculum development in educational philosophy,
psychology, social, culture, technology and other factors; basic
education curriculum, school-base curriculum development,
curriculum implementation, curriculum evaluation, problem and
trends in curriculum development; and to be a person who know
broadly, by up-to-date, and keep up with changes
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1002502 วิทยาการจัดการเรียนรู

Instructional
3(2-2-5)

วางแผนและจัดการเรียนรู ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที ่สามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับ
บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผู เรียน ผู เรียนที ่มีความ
ตองการจำเปนพิเศษ จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยบูรณา
การความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู ทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษา
เรียนรวม ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู  ใน
สถานศึกษา ใชการสะทอนคิดเพื่อใหมีทักษะในการออกแบบและจัดการ
เรียนรู เพื่อใหมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใน
การเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง

Plan and manage learning according to nature of subjects
to develop students to be perceptive innovator according to
the context and individual student and special needed
students, manage activities and atmosphere that encourage
happiness in study, recognize students’health, integrate
knowledge, content, curriculum educational science, digital
technology to learning management, learning theories, Brain-
Based learning theory, psychology of learning, learning
innovation creation, learning innovation for 21st century,
inclusive education, micro teaching, internship teaching and
reflection to learning design, develop learning design, learning
management skills, apply reflection to develop themselves to
be well-rounded teacher



38 มคอ.2

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

และการเรียนรู
Innovation and Information Technology for Educational
Communication and Learning

3(2-2-5)

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความ
เปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเก่ียวของ จรรยาบรรณในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูได
อยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใช
การสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที ่ดี
มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง

Apply digital technology to design learning management
according to nature of subjects to develop students to be
perceptive innovator according to the context and individual
student and special needed students, analyze principles, ideas
and theories about innovation and information technology to
suitably and effectively select and apply the innovation and
technology, realize about copy right law, use reflection to
develop themselves to be well-rounded teacher
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

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

วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและ
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจำเปน
พิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื ่อพัฒนาการของผู เร ียนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผลการประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัด
และประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
อยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเองในการเปนครูที ่ด ี มีความรอบรู  และทันสมัยตอความ
เปลี่ยนแปลง

Measure and evaluate learning outcome according to real
situation with suitable procedure according to evaluated
character and content and also, context and individual
difference or special needed student, reflect evaluation result
to develop learners and learning management quality, apply
principles, ideas, theories in measurement and evaluation, real
situation evaluation and design and develop measurement and
evaluation instrument, reflect evaluation results for learner
development, guideline of using measurement and evaluation to
develop students’ learning to evaluate them creatively and
suitably, use reflection to develop themselves to be well-
rounded teacher
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

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

วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความ
แตกตางหลากหลายของผู เรียน ผู เรียนที ่มีความตองการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของ
ผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสราง และหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการ
วิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อใหสามารถนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
และพัฒนาผู เรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง

Research, solve problems to develop learners, and create
innovation to develop learners’ learning in accordance with
individual major, context of learner individual differences, and
learners with special needs by studying, analyzing problem
conditions and needs in learner development in classrooms,
design research by applying principals, concepts, research
theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply
digital technologies for creating innovation in research to solve
problems and develop learners, relevant innovation in
community in order to be able to implement research results
in developing learning management and learners, and use
reflection to apply for self-development to become a good
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1004801 ครุนิพนธ

Individual Development Plan
1(0-2-1)

จัดทำครุนิพนธ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห
สมรรถนะการปฏิบ ัต ิหน าที ่คร ู  ค ุณลักษณะของความเปนคร ู ผ าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง
เขารวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคล
และรวมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  (PLC) เพื่อ
นำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการ
เปล่ียนแปลง

Create individual development plan ( ID Plan) by gathering,
analyzing and synthesizing capacity of teacher duties together
with teachers characteristics through the lesson learned from
teaching experience in educational institution and self- learning,
attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR)
individually as well as share and learn under the context of
profession learning community (PLC) to develop oneself to keep
up with changes

3.1.5.2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

Internship 1
2(180)

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทหนาท่ี
ครูผูสอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา เขาใจบริบทชุมชน  รวมมือกับ
ผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ
ผู เรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั ้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case
Study) โดยการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การ
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั ้งในและนอกสถานศึกษา ผาน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนำผล
จากการเร ียนร ู  ในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน
รายบุคคลและรวมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู
(PLC) เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ
การเปลี่ยนแปลง

Conclude self-characteristics and those of teacher that
reflect love and faith in teaching profession, identify self-ethics
and profession ethics, acknowledge duties of teacher and
homeroom teacher in school, understand community context,
coordinate with parents to collect the data used to provide
learner care, assistance, and development to the preferred
characteristics, provide well-organized report of learner
development in form of case study by applying the knowledge
of psychology, digital technology, and ability based learner
development, conclude the guideline and activities for teacher
profession development both inside and outside educational
institutions through the process of observation and analysis of
teacher performance, conclude the lesson learned from
learning experience in educational institution, synthesize the
body of knowledge and use the learning result in after action
review (AAR) as well as share and learn under the context of
profession learning community (PLC) to develop oneself to
keep up with changes
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

Internship 2
2(180)

ประพฤติตนเปนแบบอย างที ่ด ีม ีค ุณธรรมและจร ิยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน
บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ดำเนินการเก ี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที ่สอดคลองกับ
สถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรู ที ่ม ีคุณภาพและสราง
บรรยากาศการเร ียนรู ให ผ ู  เร ียนมีความสุขในการเร ียน ร วมมือกับ
ผ ู ปกครองในการพัฒนา ด ูแล ช วยเหล ือผ ู  เร ียน ให ม ีค ุณล ักษณะ
อันพึงประสงค วิเคราะหและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมี
ความเปนครูมืออาชีพที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานศาสตร
วิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก เขารวมโครงการที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ ่นและนำผลจากการ
เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)เพื่อนำไปใช
ในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลีย่นแปลง

Behave as a good example with morality and conduct
according to professional ethics, working as a teacher assistant
with a mentor by planning content design, media and
technology, measurement and evaluation according to the
learning strand in each course, integrated knowledge in
educational administration, innovation design, implementation of
educational quality assurance in accordance with each level of
education, manage quality learning and create a learning
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to
develop and help students to have desirable characteristics,
analyze and present guidelines for self-development to be a
professional teacher who is able to adjust to keep up with the
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
change of both professional teaching and core major sciences,
participate in projects related to promoting conservation of
culture and local wisdom and bringing results from learning in
educational institutions to evaluate after action review (AAR)
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in
the form of professional learning community (PLC) to develop
oneself to keep up with changes

1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Internship 3

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางที ่ด ีมี
ค ุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผู เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการ
พ ัฒนาและม ุ  งม ั ่ น ในการแก ป ญหาผ ู  เ ร ี ยนให  มีค ุณล ักษณะ ท่ี
พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผล
การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น และนำผลจาก
การเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคล
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)
เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

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

1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Internship 4

6(540)

ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
ผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสูการเปนนวัตกร
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชน
เขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สรางเครือขาย
ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนา และแกปญหาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบยีบ
วิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจาก
การเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี
เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น และ
นำผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน
รายบุคคล และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรู (PLC) เพื่อนำไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
Work in teacher duties, behave as a good example with

morality and conduct according to professional ethics, make
learners are happy and have advanced thinking process and
leading them to be innovators by designing modern
educational innovations integrated in community context with
learning activities in and out of the classroom, create a
network of cooperation with parents and communities to
develop, promote professional progress and solve students'
problems with desirable characteristics with the correct
research process according to the research methodology,
clearly reflecting the changes that have occurred to
themselves from participation and participate in projects
related to promoting conservation of culture and local wisdom
and bringing results from learning in educational institutions to
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual
basis, and exchange knowledge in the form of professional
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with
changes
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3.1.5.2.2กลุมวิชาเอก
3.1.5.2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4681101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา

Educational Information System Management
3(2-2-5)

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
องคประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกตใชระบบ
สารสนเทศในการตัดสินใจ และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือ
การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมการ
นำเสนอ โปรแกรมตารางคำนวณ การจัดการขอมูลดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

Idea of information system management, office automation
system, Educational information system elements, applying the
system in decision making, practice in using a software package to
perform office automation, word processing, presentation
software, calculation software, data management via new
technology and educational information system management

4681102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร
Laws and Ethics for Computer

3(2-2-5)

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
กฎหมายคุมครองความเปนสวนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ทรัพยสินทางปญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร
การเปนพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การรูเทาทันสื่อ กรณีศึกษา
การกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

Computer- related crime act, data privacy act, freedom in
opinion, intellectual property, computer- related crimes, virtue
and moral principle for computer- related professions, digital
citizenship, digital literature, case studies about computer-
related crimes
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4681301 ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสำหรับครู

Program Writing for teachers
3(2-2-5)

ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแกปญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิด
ขอมูล ตัวแปร โครงสรางควบคุม การนำเขาขอมูล การแสดงผล หลักการ
เขียนโปรแกรม วิเคราะหปญหาโดยวิธีการโปรแกรมฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร สรางโปรแกรมแกปญหาขนาดเล็ก

The procedure, flowchart writing, problem-solving, logical
thinking, data type, variable, control structure, input, output,
the principle in program writing analyze problem by
programing, practice in program writing via computer languages,
create basic problem-solving programs

4681401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
Calculation and Mathematics for Computer

3(2-2-5)

ระบบเลขจำนวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคำนวณ
เลขฐาน ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชัน ทฤษฎีเซต พีชคณิตแบบ
บูลีน ลอจิกเกต แผนผังคารโนห เวกเตอร เมทริกซ  ทฤษฎีกราฟ ฝก
ปฏิบัติการจำลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพื้นฐาน
การแกไขปญหาทางคณิตศาสตร หลักการและแนวคิดเชิงคำนวณ การ
แยกสวนประกอบและการยอยปญหา การหารูปแบบ และการคิดเชิง
นามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงคำนวณเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจำวัน

The real number, base number, base number conversion,
base number calculation, logic, relation and function, set
theory, Boolean algebra, logic gate, Karnaugh map, vector,
matrix, graph theory, practice in logic gate circuit, block- based
programming; basic principles in mathematics problem solving,
calculation principles and ideas, problem subdivide, pattern
finding and abstract thinking, calculation for problem-solving in
the daily life case study
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4681501 สถาปตยกรรมและการซอมบำรุงคอมพิวเตอร

Computer Architecture and Maintenance
3(2-2-5)

หลักการทำงานของฮารดแวร ซอฟตแวร ไมโครโปรเซสเซอร
โครงสร  า งและองค ประกรอบในการทำงานของคอมพ ิ ว เตอร
หนวยความจำ หนาท่ีวงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจร
ควบคุม การอินเทอรเฟส และอุปกรณ IoT อุปกรณและการประกอบ
เครื ่องคอมพิวเตอร ประเภทและรูปแบบการใชงานระบบปฏิบัติการ
บทบาท หนาที่ของระบบปฏิบัติการ การจายงานหรือการจัดสรรหนวย
ประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและอุปกรณตอพวง วิธี
วิเคราะหปญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซอมบำรุงเครื ่อง
คอมพิวเตอร

Hardware, software, and microprocessor working, structure
and components of computer, memory, logic circuit roles, bus,
signal and controlling circuit, Interface and IoT, components
and computer assembly, categories of operation system and
the usage, the roles and the functions, work distribution and
processor allocation, operation system and devices installation,
problem diagnosis and maintenance

4682001 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร
English for Computer Teachers

3(2-2-5)

ฝกทักษะการอาน และเขียนภาษาอังกฤษที ่มีเนื ้อหาทางดาน
คอมพิวเตอร วิเคราะหคำศัพทในบทความ คูมือ ตำราเรียน วารสาร และ
สิ่งตีพิมพ สามารถนำเสนอเปนภาษาอังกฤษได

Practice in reading and writing skills in the context of
computers, analyze vocabularies in passages, handbook, text,
journal, and printings, Do presentation in English
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4682302 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับครู

Information System Analysis and Design for Teachers
3(2-2-5)

ระบบสารสนเทศขององคกร กำหนดผูเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ข้ันตอนการพัฒนาระบบ สำรวจระบบงาน วิเคราะหระบบงาน
กำหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปไดของระบบใชแผนภาพแสดง
การไหลของขอมูล ใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล การสราง
พจนานุกรมขอมูล ออกแบบขอมูลนำเขาออกแบบฟอรม แสดงผลลัพธ
ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะหออกแบบระบบงานขนาดเล็กและการจัดทำ
เอกสารรายงาน

Organization information system, recruit staff for
information system development, information system
development, surveying and analyzing procedure, identify the
problem and possibility of the system, using information
flowchart, using information relation chart, data dictionary
creation, data input, form, and output design, analyze and
design small system and compose the report
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4682303 ระบบการจัดการฐานขอมูลสำหรับครู

Database Management System for Teachers
องคประกอบ และสถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล การออกแบบ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การสรางแบบจำลองความสัมพันธของขอมูล
พีชคณิตเชิงสัมพันธ ความขึ้นแกกันของขอมูล และการทำใหเปนบรรทัด
ฐาน พจนานุกรมขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง บูรณภาพของขอมูล
กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดเล็ก

Components and architecture of database, correlation
database design, creating data correlation model, relational
algebra, correlation data and standardization, data dictionary,
inquiry structure, data integrity, case study in small database
design

4682402 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสำหรับครู
Computer Network for Teachers

3(2-2-5)

ทฤษฎีการสื ่อสาร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โพรโทคอลการ
สื ่อสาร โทโปโลยี ระบบความมั ่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร  เน็ต
ปฏิบัติการวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน
องคกรและภายนอกองคกร บำรุงรักษาระบบเครือขาย และระบบแมขาย
คอมพิวเตอร

Communication theories, computer network,
communication protocol, topology, security system, Internet,
system analyze, design and installation, system maintenance
and server
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4682602 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกสำหรับครู

Computer Graphics Design for Teachers
3(2-2-5)

ออกแบบงานดานศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบ
กราฟก หลักการออกแบบงานกราฟก ประเภทของภาพกราฟก การสราง
งานศิลปะและวัสดุกราฟก ปรับแตงภาพกราฟก อินโฟกราฟก ปฏิบัติใช
งานโปรแกรมประยุกตสำหรับสรางงานกราฟกได

Artwork design, drawing, color theory, and graphic design,
graphic design principles, graphic categories, artwork creation
and graphics object, graphic configuration, infographic, practice
on applied software

4683202 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
Electronics Media Production and Development

3(2-2-5)

ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื ่อการสอนอิเล็กทรอนิกส การ
วิเคราะหเนื้อหา เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอน
อิเล ็กทรอน ิกส  การเล ือกช องทางที ่ เหมาะสมในการเผยแพร สื่อ
ปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส

Theories in design and develop electronics media, content
analyzing, techniques in electronics media creation and
evaluation, select suitable channel to publish the media,
create electronics media via computer software

4683603 ดิจิทัลคอนเทนต
Digital Content

3(2-2-5)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ประเภท องคประกอบการออกแบบ
และการสราง ดิจ ิท ัลคอนเทนตด ิจิทัลคอนเทนตสำหรับธุรกิจและ
การศึกษา และแนวโนมของดิจิทัลคอนเทนตในอนาคต

Definitions, principles, concepts, types, elements, design,
and creation of digital content, digital content for business and
education, and future trends
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4683604 วิทยาการการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร

Computer Educational Science
3(2-2-5)

วิเคราะหหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี
(ตามแนว สสวท.) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบการสอน
ตามบริบทของผูเรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการใชสื่อการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการ
จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21

Analyze calculation science curriculum and technology
design (according to IPST frame), writing lesson plan, teaching
design according to learner context, activity design, create and
apply teaching media, measurement and evaluation, teaching
practice that integrate 21st century skills

4684203 การจัดการเรียนการสอนออนไลน
Online Education Management

3(2-2-5)

ความรู  เบ ื ้องตน องคประกอบ สิ ่งสนับสนุน เทคนิคการสอน
ฮารดแวร และซอฟตแวร การสรางแบบทดสอบออนไลน การพัฒนา
รายวิชาออนไลน และการประยุกตใชงาน

The principle, component, facilities, teaching techniques,
hardware and software, online testing, online course
development, and applications
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3.1.5.2.2.2 วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4681601 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร

Technology for Science
3(2-2-5)

สืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร กำหนดปญหา
หรือความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ
ทดสอบ ปรับปรุงแกไข ประเมินผล เลือกใชเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาและ
สามารถใชเทคโนโลยีจัดทำโครงงานเทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร

Research via scientific methodology, problem indication, data
gathering, method selection, design and perform research,
testing, correcting and evaluation, select technologies to solve
problems, use technology to perform scientific projects

4682201 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชันทางการศึกษา
Multimedia Design and Animation for Education

3(2-2-5)

หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของ
แอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและ
สามมิติการใชงานโปรแกรมประยุกตสำหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
การออกแบบโมเดลลิ่ง การสรางเท็กซเจอร การสรางและแปลงชิ้นงาน
สรางงานมัลติมีเดยีและเอนิเมชัน ประยุกตใชกับงานดานการศึกษา

Principle and theory about multimedia and animation,
animation categories, objects management, principle in 2D and
3D animation creation, practice in applied software in
multimedia and animation, modeling, texture creation, work
creation, and conversion, create multimedia and animation
and apply to the educational context
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4683103 วิทยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร

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

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับวิทยาการกาวหนา เลือกและ
ประยุกตใชวิทยาการกาวหนาสำหรับครูคอมพิวเตอร สรางชื้นงานเพื่อให
เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร

Principles, ideas, and theories in advanced science,
selected and apply advanced science for computer study
teachers, create innovation according to the science principles

4683304 การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูงสำหรับครู
Advanced Programming for Teachers

3(2-2-5)

แนวคิดโปรแกรมเชิงว ัตถุ เทคโนโลยีเช ิงว ัตถุ โมเดลเชิงว ัตถุ
คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟกสวนติดตอกับ
ผูใชงาน การเชื่อมตอกับฐานขอมูล การใชเครื่องมือและเทคนิคการเขียน
โปรแกรมข้ันสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกตทางการศึกษา

Ideas about object-oriented program, object oriented-
technology, objected oriented- model, objected oriented-
properties, class, objects, object-oriented life cycle, interface
graphic, database connection, instrument and technique in
advanced programming, applied programming for education

4683605 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
Innovation Development and Design

3(2-2-5)

ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห ออกแบบ สราง
ทดสอบ ประเมินคุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสรางนวัตกรรมทาง
การศึกษา

Theory in innovation development and design, analyze,
design, create, test, and evaluate innovation, practice in
innovation creation
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4683606 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่สำหรับ

การศึกษา
Mobile Application and Design for Education

3(2-2-5)

หลักการและทฤษฎีของอุปกรณเคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใชสำหรับ
การพัฒนา อุปกรณตรวจจับสัญญาณ อุปกรณเช ื ่อมตอเคร ือข าย
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สรางแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี
ประยุกตทางการศึกษา

Principles and theories about mobile devices, development
instrument selection, sensors, connection devices, application
design, and development, create an application and apply to
education

4684204 โปรแกรมตารางทำการข้ันสูงและการประยุกตใช
Advanced Spreadsheet Software and Applications

3(2-2-5)

โปรแกรมตารางทำการขั้นสูงในการคำนวณโดยใชฟงกชัน สูตร เพ่ือ
การวิเคราะหขอมูล การนำเสนอขอมูลและการประยุกตใชงานตาง ๆ

Advanced spreadsheet software for calculation using the
formula, functions for data analysis, presentation of information,
and various applications

4684205 โปรแกรมประยุกตเพื่อการศึกษา
Application Software for Education

3(2-2-5)

การประยุกต ใช โปรแกรมสำเร ็จร ูปเพื ่อการศึกษา ฝ กปฏิบัติ
การออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป

Application of software packages for the study, practice,
design, and production of software packages
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4684502 หุนยนตเบ้ืองตน

Basic Robot
3(2-2-5)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหุนยนต หลักการทำงาน  การประยุกตใช
งานในชีวิตประจำวัน ฮารดแวร ซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต และทดสอบการทำงาน

Introduction to robots, principles of operation, applications
in daily life, hardware, software, robot programming, and testing

4684503 อินเทอรเน็ตออฟธิงสและการประยุกตใช
Internet of Things and Applications

3(2-2-5)

หลักการของอินเทอรเน ็ตออฟธิงส เทคโนโลยีของฮารดแวร
เทคโนโลยีของเซ ็นเซอร  การเช ื ่อมตอแบบดิจ ิท ัลและแอนะล็อก
เทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีของเครือขายและโพรโตคอลท่ี
เกี่ยวของ ความมั่นคงของอินเทอรเน็ตออฟธิงส การออกแบบสวนเก็บ
ขอมูลในคลาวด การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การโปรแกรมแบบ
ไคลเอ็นต/เซิรฟเวอร การพัฒนาและการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
ออฟธิงส

Concept and overview of the Internet of Things, hardware
and sensor technologies digital and analog interfaces,
operating systems and network architectures including related
protocols, an overview of security in the Internet of Things,
cloud platforms and database management systems for the
Internet of Things, fundamental knowledge in developing
software for the Internet of Things, which includes user
interface design and client/server architecture, applying
Internet of Things in practice
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
4684607 พื้นฐานการเลาเรื่องและการสรางสื่อดิจิทัล

Fundamentals of Storytelling and Digital Content Creator
3(2-2-5)

ภาพรวมของการเลาเรื่องดวยภาพ เทคนิคในการเลาเรื่อง เทคนิค
การสรางสรรคแนวความคิด แนวคิดเบื้องตนของการถายภาพระบบดิจิทัล
กระบวนการถายภาพยนตร การจัดวางและเคลื่อนไหวกลองถายภาพ การ
ใชเลนส การจัดแสง ความตอเนื่องและการตัดตอวิดีโอ ความรูเรื่องเทคนิค
พิเศษดานภาพเบื้องตน

An overview of visual storytelling, techniques for
storytelling, techniques for creating concepts, basic concepts
of digital photography, film making process, camera positioning
and moving, using lenses, lighting, continuity and video editing,
basic knowledge of visual effects techniques
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3.2. ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
ตำแหนงทาง

วิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา
การสำเร็จการศึกษา ภาระการสอนขั้นต่ำ

(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา)
สถาบัน พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568

1 นายทวีรัตน นวลชวย
x xxxxxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ปร.ด.

ค.อ.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยสีารสนเทศ
คุณภาพ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สถาบนัราชภัฏสงขลา

2556

2546

2540

30 30 30 30 30

2 นางพิกุล สมจติต
x xxxxxxxxx xx x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.อ.ม.

ค.บ.
อ.วท.

คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
คอมพิวเตอรศึกษา
คอมพิวเตอร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
วิทยาลัยครูเทพสตรี
วิทยาลัยครูเทพสตรี

2546

2534
2532

30 30 30 30 30

3 นายสกรรจ  รอดคลาย
x xxxxxxxxx xx x

อาจารย วท.ม.

ค.บ.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอรศึกษา

มหาวิทยาลยั
สงขลานครินทร
สถาบนัราชภัฏสงขลา

2552

2542

30 30 30 30 30

4 นายคมกฤช เจริญ
x xxxxxxxxx xx x

อาจารย วท.ม.

ค.บ.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอรศึกษา

มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา

2551

2549

30 30 30 30 30
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
ตำแหนงทาง

วิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา
การสำเร็จการศึกษา ภาระการสอนขั้นต่ำ

(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา)
สถาบัน พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568

5 นายพฒันะ วรรณวิไล
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย วท.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยสีารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

2545

2539

30 30 30 30 30
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3.2.2 อาจารยพิเศษ
ไม่มี

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตรมีการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบดวยการ

สังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั ้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคูกับการ
นิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทำแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชสื่อนวัตกรรม
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผู เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนการปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตรกำหนดโดยเนนงาน ท่ี

นักศึกษาครูตองปฏิบัติจริง และเสริมสรางสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงคเพ่ือใหนักศึกษาพรอมท่ี
จะเปนผูเริ่มตนวิชาชีพครูท่ีดี คือ

4.1.1 มีสมรรถภาพทางดานความรู ไดแก ความรูท้ังในเนื้อหาท่ีใชสอนตามหลักสูตรและความรู
ในศาสตรสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของ

4.1.2 มีสมรรถภาพทางดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล

3) สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู ที ่อบอุน
ม่ันคง ปลอดภัย

4) ตระหนักถึงคุณคาของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน
การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตาง
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ระหวางบุคคลมีสมรรถภาพดานคุณลักษณะ ไดแก ความสามารถในการพัฒนางานใหตั ้งมั ่นอยู ใน
คุณธรรม และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม

4.1.3 อาจารยนิเทศก เปนอาจารยประจำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโท หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผู ชวย

ศาสตราจารย
2) มีประสบการณในการนิเทศไมนอยกวา 1 ป หรือมีประสบการณในการสอน 3 ป
3) มีคุณลักษณะท่ีเปนแบบอยางท่ีดี

4.1.4 ครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี
2) มีประสบการณในการสอน
3) มีคุณลักษณะของความเปนครูเปนแบบอยางที่ดี และสอนในสาขาวิชาที่ตรง และ/

หรือ สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาครูปฏิบัติการสอน
4.1.5 มีทักษะการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหวางเรียน มีประสบการณในดานการประกอบ

วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร
4.1.6 มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพในภาระงานอื่นนอกจากการสอน ตามกรอบการประกอบ

วิชาชีพครูในสถานศึกษา
4.1.7 สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนำไปแกปญหาระหวางการฝกประสบการณได

อยางมีเหตุผล
4.1.8 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจน

สามารถปรับตัวใหเขากับสถานศึกษา
4.1.9 ตระหนักและเห็นคุณคาของตนเองในฐานะผูประกอบวิชาชีพครู
4.1.10 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษามีการสอนใน

สถานศึกษาเต็มเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
4.2 ชวงเวลา

1. วิชาปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2
2. วิชาปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 2 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2
3. วิชาปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2
4. วิชาปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1
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4.3การจัดเวลาและตารางสอน
ปการศึกษาท่ี ฝกประสบการณวิชาชีพ จำนวนช่ัวโมงและตารางสอน

1 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1 2 หนวยกิต 180 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน)

2 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 2 2หนวยกิต 180 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน)

3 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3 2 หนวยกิต 180 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน)

4 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4 6 หนวยกิต 540 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน)

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยยอ

กำหนดใหทำงานวิจัยในชั้นเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวน หรือโครงงานผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวขอของงานวิจัยจะตองเกี่ยวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เปนงานที่มุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนท่ี
เปนรูปธรรม และมีรายงานท่ีตองนำสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีศักยภาพทางดานการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาตอและทำวิจัยในระดับ

การศึกษาท่ีสูงข้ึนได
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณวิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทำวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาผูเรียน
5.3 ชวงเวลา

ปท่ี 4 ภาคการศึกษา 2
5.4 จำนวนหนวยกิต

1(0-2-1)
5.5 การเตรียมการ

มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัยเบื้องตนเปนรายกลุมในชั้นป
ท่ี 2 กอนการทำการวิจัยเปนรายบุคคลในชั้นปท่ี 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน
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มีการกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษาใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานวิจัยใหศึกษา

5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดใหคำปรึกษาโดย

อาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลานำเสนอ
โปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกลาวตองสามารถทำงานไดในข้ันตน โดยเฉพาะ
การทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ำกวา3 คน



หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. ความสามารถดาน
การสอน

นักศึกษาสามารถใชว ิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลเพื ่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ทันเหตุการณ ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใชความรูทางคอมพิวเตอรมาประยุกตใช
กับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน เขาใจธรรมชาติของนักเรียน

2. ความสามารถดาน
วิชาการ

นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอนสามารถ
นำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มี
ความคิดสรางสรรคมีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหาเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพครู รวมท้ังมีความสามารถในการวิจัยการวัดและการประเมินผล
การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอนวิเคราะหหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตรและนำความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ได

3. ดานคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต
และมีศีลธรรม

4. ดานบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมทำใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทำงาน
รวมกันกับผูอื่นได ใหคำปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดีมีน้ำใจ/เอื้ออาทรศิษย
รักงานสอนใฝรูใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนเสมอตนเสมอปลายมี
จิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

(1) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปน
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตยตองานที่ไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน

(3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทำงานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดำเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ

(4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย
จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ
สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึก
ของผู อื ่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรงใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน

2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
(2) การเร ียนร ู  โดยการปฏิส ัมพันธ เช ิงปฏิบ ัต ิการ ( Interaction Action

Learning)
(3) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study)
(4) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification)
(5) การเร ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)
(6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture)
(7) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning)
(8) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
(9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง

(Authentic Approach)
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน
(4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
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(6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา

(7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป
ตลอดหลักสูตร

2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู

(1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู
อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา
สำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม
และพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ขามศาสตร อาทิ การบูรณาการ การสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)
และมีความรูในการประยุกตใช

(2) มีความรอบรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื ้อหาวิชาที ่สอน สามารถ
วิเคราะหความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและ
นำไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการ
เรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย

(3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐาน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผูเรียน

(4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎี สรรสรางนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนวิเคราะหและ สังเคราะหองคความรูดวยตนเอง
(2) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
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(3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
(4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)
(5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)
(6) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยี

ดิจิทัลสำหรับการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน
(7) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)
(8) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated

Learning: WIL)
(9) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning)
(10) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
(11) การเร ียนร ู  โดยใช ปรากฏการณ เป นฐาน (Phenomenon-based

learning)
(12) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ
(2) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
(3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของ

ความรู
(4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา
(5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

(1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นำไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงความรู
หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
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(2) เปนผูนำทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะ
ผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถายทอด
ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค

(3) สรางและประยุกตใชความรู จากการทำวิจัยและสรางหรือร วมสราง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม
รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม

(4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสำคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและนำมาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning)
(2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills)
(3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
(4) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning)
(5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning)
(6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated

Learning: WIL)
(7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development)
(8) การสงเสริมใหผู เรียนสามารถเรียนรูดวยการนำตนเอง (Self-Directed

Learning)
(9) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
(10) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning)
(11) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method)
การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต

ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
(2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม
(3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
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(5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณและทางสังคม

(2) ทำงานรวมกับผูอ่ืน ทำงานเปนทีม เปนผูนำและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี
กับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม

(3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอ
สวนรวม สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
(2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
(3) การเปนผู นำแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนำเสนองาน

วิชาการ
(4) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง

(Reflective thinking)
(5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated

Learning: WIL)
(6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning)
(7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา
(3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเปนกลุม การเปนผูนำและผูตามที่ดี

ใน การปฏิบัติงานรวมกัน
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(4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพเพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
(2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของ

กลุมตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอ
ดวยรูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเปนสำหรับการเรียนรู
การจัดการเรียนรู การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูล
และสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกท้ัง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
(2) การเรียนรูแบบรวมมือ
(3) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(4) การเปนผูนำแบบมีสวนรวมในการนำเสนองานวิชาการ
(5) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง
(6) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง
(7) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน
(8) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
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(9) การเรียนรูโดยใชปรากฎการณเปนฐาน
(10) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning)
(11) การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
(12) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส
(13) การติดตาม วิเคราะห และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดานการศึกษา

จากขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน
(14) การสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(15) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work -

Integrated Learning: WIL)
(16) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
(17) การเรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรูดวยใจที่ใครครวญ (Contemplative

Education)
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม
(2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(3) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
(4) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเปนกลุม การเปนผูนำและผูตามที่ดี

ในการปฏิบัติงานรวมกัน
(5) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนำเสนอรายงานประเด็น

สำคัญดานการศึกษา
(6) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ

การศึกษาท่ีมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(7) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน
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2.1.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
2.1.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

(1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช
ปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผลผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจดัการ
เรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี

(2) มีความสามารถในการนำความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไข
และสงเสริมพัฒนาการผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ
ผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ หรือ
ผูเรียนท่ีมีขอจำกัดทางกาย

(3) จ ัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเร ียนรู ให ผ ู เร ียนไดเร ียนรู จาก
ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด
การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน โดยบูรณาการการ
ทำงานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และ
พัฒนาดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสำคัญท่ีสุด

(4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื ่อการเรียน แหลงวิทยาการ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการ
ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออำนวย
ความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องให
เต็มตามศักยภาพ

(5) นำทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียน และพัฒนาตนเอง
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2.1.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
(1) การเรียนรูโดยการเชิงปฏิบัติการ
(2) การเรียนรูจากกรณีศึกษา
(3) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ
(5) การเรียนรูแบบรวมมือ
(6) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(7) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง
(8) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง
(9) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน
(10) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
(11) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning)
(12) การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
(13) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills)
(14) การเรียนรูดวยการนำตนเอง
(15) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method)
(16) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน
(17) การสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(18) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
(19) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
(20) การเรียนรูดวยใจท่ีใครครวญ (Contemplative Education)
(21) การเรียนรูโดยใชระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)
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(22 )  การ เร ี ยนร ู  จ ากช ุมชนเร ี ยนร ู  ว ิ ช าช ีพ  ( Professional Learning
Community: PLC)

2.1.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
(1) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ
(3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(4) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต

ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
(5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(6) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ
(7) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจำลอง
(8) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน
(9) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปน

ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตยตองาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน

(3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดำเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ
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(4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย
จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ
สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึก
ของผู อื ่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรงใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
(2) การเร ียนร ู  โดยการปฏิส ัมพันธ เช ิงปฏิบ ัต ิการ ( Interaction Action

Learning)
(3) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study)
(4) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification)
(5) การเร ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)
(6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ(Interactive lecture)
(7) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning)
(8) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
(9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง

(Authentic Approach)
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน
(4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
(6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา
(7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร
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2.2.2 ดานความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู

(1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู
อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา
สำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม
และพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)
และมีความรูในการประยุกตใช

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห
ความรู  และเนื ้อหาวิชาที ่สอนอยางลึกซึ ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนำไป
ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรู
ดานความรูของแตละสาขาวิชา

(3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐาน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผูเรียน

(4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน

(5) มีความรูพ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอรท่ีจะนำมาอธิบายหลักการ และทฤษฎี
ในศาสตรเฉพาะ ๆ

(6) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ ่งทางดาน
คอมพิวเตอร

(7) มีความรูในศาสตรตางๆท่ีจะนำไปใชในชีวิตประจำวัน
(8) มีความชำนาญในทักษะปฏิบัติการ
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎี สรรสรางนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนวิเคราะหและ สังเคราะหองคความรูดวยตนเอง
(2) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
(3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
(4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)
(5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)
(6) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยี

ดิจิทัลสำหรับการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน
(7) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)
(8) การเร ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)
(9) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning)
(10) การเร ียนร ู  โดยใช ปรากฏการณ เป นฐาน (Phenomenon-based

learning)
(11) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ
(2) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
(3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของ

ความรู
(4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา
(5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

(1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นำไป
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ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงความรู
หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัด
ฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

(2) เปนผูนำทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะ
ผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถายทอด
ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค

(3) สรางและประยุกตใชความรู จากการทำวิจัยและสรางหรือร วมสราง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม
รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม

(4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสำคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและนำมาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

(5) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร

(6) นำความรูทางคอมพิวเตอรไปประยุกตใชกับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม

(7) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ
ท่ีหลากหลายไดอยางถูกตอง และเพ่ือนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม

2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning)
(2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills)
(3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
(4) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning)
(5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning)
(6) การเร ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)
( 7)  ก า ร ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า น ว ั ต ก ร ร ม  ( Research and Innovation

Development)
(8) การสงเสริมใหผู เรียนสามารถเรียนรูดวยการนำตนเอง (Self-Directed

Learning)
(9) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
(10) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ( Project-based learning)



80 มคอ.2

(11) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method )การเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต

ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
(2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม
(3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
(5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณและทางสังคม

(2) ทำงานรวมกับผูอ่ืน ทำงานเปนทีม เปนผูนำและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี
กับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม

(3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอ
สวนรวม สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
(2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through

Action)
(3) การเปนผูนำแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนำเสนองาน

วิชาการ
(4) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง

(Reflective thinking)



81 มคอ.2

(5) การเร ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)

(6) การเรียนรูแบบรวมพลัง(Collaborative learning)
(7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนคร ูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา
(3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเปนกลุม การเปนผูนำและผูตามที่ดี

ในการปฏิบัติงานรวมกัน
(4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร

2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
(2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของ

กลุมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอ
ดวยรูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเปนสำหรับการเรียนรู การ
จัดการเรียนรู การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและ
สารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) การติดตาม วิเคราะห และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดานการศึกษา
จากขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน
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(2) การสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

(3) การจัดทำอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานท่ีนำเสนอ
(4) การเร ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)
(5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ ดานการศึกษา

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
การศึกษาท่ีมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

(3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร

2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

(1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช
ปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพบริบทท่ีตางกันของของผูเรียนและพ้ืนท่ี

(2) มีความสามารถในการนำความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไข
และสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมี
ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มี
ขอจำกัดทางกาย

(3) จ ัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเร ียนรู ให ผ ู เร ียนไดเร ียนรู จาก
ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด
การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน โดยบูรณาการการ
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ทำงานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และ
พัฒนา ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสำคัญท่ีสุด

(4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื ่อการเรียน แหลงวิทยาการ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการ
ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออำนวย
ความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องให
เต็มตามศักยภาพ

(5) มีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง

2.2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู
(1) การเร ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัติ งานจร ิงในสถานศึกษา (Work-

integrated learning: WIL)
(2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
(3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
(4) การเร ียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)
(5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
(6) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach)
(7) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-based learning)

2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจำลอง
(2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน
(4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป

ตลอดหลักสูตร



84 มคอ.2

3. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชา
(Curriculum Mapping)

3.1. ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

(1) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตยตอ
งาน  ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน

(3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน
มีความสามัคคีและทำงานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ

(4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดลอม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและ
ประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน

3.1.2 ดานความรู
(1) มีความรอบรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื ้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสำหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิตอล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)
และมีความรูในการประยุกตใช

(2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนำไปประยุกตใชใน
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การพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของ
แตละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย

(3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผูเรียน

(4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน

3.1.3 ดานทักษะทางปญญา
(1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิตอล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม(Platform)และโลกอนาคต นำไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงความรู หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

(2) เปนผูนำทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนำทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถายทอดความรูแก
ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค

(3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทำวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอด
ความรูแกชุมชนและสังคม

(4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสำคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เขาใจและใสใจอารามณความรูสึกของผู อื ่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและทางสังคม
(2) ทำงานรวมกับผูอื ่น ทำงานเปนทีม เปนผูนำและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม



86 มคอ.2

(3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค

3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
(1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
(2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของกลุม

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอดวย
รูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเปนสำหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใช
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

3.1.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
(1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญา

ตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช
แหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพ
บริบทท่ีตางกันของของผูเรียนและพ้ืนท่ี

(2) มีความสามารถในการนำความรู ทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผู เรียนเปน
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและ
สงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มี
ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มี
ขอจำกัดทางกาย

(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผู เรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน โดยบูรณาการการทำงานกับ
การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา
ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสำคัญท่ีสุด
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(4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงาน
และสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออำนวยความสะดวก
และรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรู อยางตอเนื่องให เต็มตาม
ศักยภาพ

(5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือ
พัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชากลุมวิชาพื้นฐานท่ัวไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานท่ัวไป

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู
ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
EDLA001 ทักษะการพูดและการฟง

ภาษาอังกฤษ
     

EDLA002 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      

EDLA003 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ      

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
EDHU001 สุนทรียะ      

EDHU002 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิต
และอาชีพ
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รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานท่ัวไป

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู
ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
EDSO001 พลเมืองท่ีเข็มแข็ง          

EDSO002 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน

   

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
EDSC001การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ      

EDSC002การคิดเชิงเหตุผล      
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3.2 ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน ในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม

(1) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตอ
งาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤตตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน

(3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน
มีความสามัคคีและทำงานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ

(4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดลอม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและ
ประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน

3.2.2 ดานความรู
(1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิเชน

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสำหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และ
ทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)
และมีความรูในการประยุกตใช

(2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะหความรู
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนำไปประยุกตใชใน
การพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของ
แตละสาขาวิชา
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(3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผูเรียน

(4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน

(5) มีความรูพื ้นฐานทางดานคอมพิวเตอรที ่จะนำมาอธิบายหลักการ และทฤษฎีใน
ศาสตรเฉพาะ ๆ

(6) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานคอมพิวเตอร
(7) มีความรูในศาสตรตางๆท่ีจะนำไปใชในชีวิตประจำวัน
(8) มีความชำนาญในทักษะปฏิบัติการ

3.2.3 ดานทักษะทางปญญา
(1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงความรู หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

(2) เปนผูนำทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนำ
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถายทอดความรูแก
ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค

(3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทำวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอด
ความรูแกชุมชนและสังคม

(4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสำคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

(5) สามารถคิดวิ เคราะหอยางเปนระบบ และมี เหตุมีผล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร

(6) นำความรูทางคอมพิวเตอรไปประยุกตใชกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
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(7) มีความใฝรู  สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรู จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ี
หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพ่ือนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม

3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และทางสังคม(2) ทำงานรวมกับผูอ่ืน ทำงานเปนทีม เปนผูนำและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน
ผู ร วมงาน ผู ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม

(3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม
สามารถชวยเหลือ และแกปญหาตนเอง กลุม และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค

3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
(2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของกลุม

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอดวย
รูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใชโปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเปนสำหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใช
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

3.2.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
(1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญา

ตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช
แหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพ
บริบทท่ีตางกันของของผูเรียนและพ้ืนท่ี

(2) มีความสามารถในการนำความรู ทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผู เรียนเปน
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและ
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สงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มี
ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มี
ขอจำกัดทางกาย

(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผู เรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน โดยบูรณาการการทำงานกับ
การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา
ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสำคัญท่ีสุด

(4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงาน
และสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออำนวยความสะดวก
และรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม
ศักยภาพ

(5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือ
พัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชากลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
กลุมวิชาชีพครู
1001101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร       

1001201 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเปนครู

          

1001301 จิตวิทยาสำหรับครู        -               

1002401 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา

            

1002501 การพัฒนาหลักสูตร       

1002502 วิทยาการจัดการเรยีนรู           
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รายวิชา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู

       

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู           

1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู

          

1004801 ครุนิพนธ              

1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1        

1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2             

1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                     

1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                              



มคอ.2
96

รายวิชา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
กลุมวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
4681101 การจัดระบบสารสนเทศทางการ

ศึกษา           

4681102 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร

  


   

4681301 ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
สำหรับครู          

4681401วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร
คอมพิวเตอร        

4681501สถาปตยกรรมและการซอมบำรุง
คอมพิวเตอร       

4682001 ภาษาอังกฤษสำหรับครคูอมพิวเตอร        

4682302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศสำหรับครู       
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รายวิชา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
4682303 ระบบการจัดการฐานขอมูลสำหรับครู       

4682402 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสำหรับครู       

4682602การออกแบบคอมพวิเตอรกราฟก
สำหรับครู       

4683202 การพัฒนาและผลิตสือ่การสอน
อิเล็กทรอนิกส        

4683603ดิจิทัลคอนเทนต          

4683604วทิยาการการจัดการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอร 


      

4684203 การจัดการเรียนการสอนออนไลน        

วิชาเอกเลอืก
4681601 เทคโนโลยีสำหรับวทิยาศาสตร        

4682201 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ทางการศึกษา       

4683103 วทิยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร      

4683304 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูงสำหรับครู          
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รายวิชา
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
4683605การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม       

4683606การออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชับนอุปกรณเคลือ่นที่          

4684204 โปรแกรมตารางทำการขัน้สูงและการ
ประยุกตใช         

4684205 โปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่การศึกษา       

4684502 หุนยนตเบ้ืองตน       

4684503 อินเทอรเน็ตออฟธิงสและการ
ประยุกตใช        

4684607 พื้นฐานการเลาเร่ืองและการสรางสือ่
ดิจิทัล      
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4. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา
ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู
1 1. รักและศรัทธาในความเปนครูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูที่ดีรอบรูงานในบทบาท

หนาท่ีครู
2. มีความรูเขาใจ และมีทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนระบบ จัดการงาน
เอกสารและสำนักงานอัตโนมัติอยางทันสมัย และซอมบำรุงคอมพิวเตอรเบื้องตนได
3. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับกฏหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร

2 1. เปนผู ชวยสอนครู สามารถออกแบบและสรางงานกราฟกและสื่อ ออกแบบพัฒนา
โปรแกรมและระบบฐานขอมูล
2. มีความรูในเนื้อหาทางคอมพิวเตอรทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติและสามารถนำมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนชวยจัดการเรียนรู
3. ปฏิบัติงานผูชวยครู

3 1. เปนผูชวยสอนรวมกับครูประจำการ และดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร พัฒนาและ
ผลิตสื่อการเรียนรู นำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคอมพิวเตอรในชั้นเรียนไดและจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพของนักเรียนรวมถึงนำงานวิจัยและประยุกตใชงานนวัตกรรมมาใช
ในการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
2. มีความสามารถในปฏิบัติการสอน

4 1. ครูปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ โดย
สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง รวมถึงสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู โดย
บูรณาการความรู ในเนื้อหาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำกระบวนการวิจัยมา
ใชในการพัฒนาและแกปญหาในชั้นเรียน
2. สามารถตอยอดองคความรูในศาสตรคอมพิวเตอรในอนาคตได
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ความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวมสมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา

ช้ันปท่ี 1

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา

ช้ันปท่ี 2

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา

ช้ันปท่ี 3

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา

ช้ันปท่ี 4
รอบรูงานในบทบาทหนาที่ครู

สามารถออกแบบและจดั
กิจกรรมการเรียนรูทาง

คอมพิวเตอรในสถานการณ
จำลองได

ปฏิบตัิงานผูชวยครู
นำความรูทางคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใชในการจดัการเรยีน

การสอนได

ปฏิบตัิการสอน โดยสามารถ
ออกแบบและจดักิจกรรมการ
เรียนรูทางคอมพิวเตอรในชั้น

เรียนได

มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ
และสามารถตอยอดองค

ความรูในศาสตรคอมพิวเตอร
ในอนาคตได

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
สมรรถนะ
หลักที่ 1
ทักษะ
วิทยาการ
คำนวณทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 1.1 รู
เขาใจหลัการ
วิทยาการ
คำนวณ และ
วิเคราะห
แกปญหา
อยางเปน
ระบบ

- - - - สมรรถนะ
หลักที่ 1
ทักษะ
วิทยาการ
คำนวณทาง
คอมพิวเตอร

-

สมรรถนะ
รองที่ 1.2
ประยุกตใช

หลัก
วิทยาการ

คำนวณเพื่อ
แกปญหา
อยางเปน

ระบบ

- - - - สมรรถนะ
รองที่ 1.2
ประยุกตใช
หลัก
วิทยาการ
คำนวณเพื่อ
แกปญหา
อยางเปน
ระบบ

สมรรถนะ
หลักที่ 2
ทักษะการ
จัดการงาน
เอกสารและ
สำนักงาน
อัตโนมัติ

สมรรถนะ
หลักที่ 2
ทักษะการ
จัดการงาน
เอกสารและ
สำนักงาน
อัตโนมัติ

สมรรถนะ
หลักที่ 2
ทักษะการ
จัดการงาน
เอกสารและ
สำนักงาน
อัตโนมัติ

สมรรถนะ
รองที่ 2.1 รู
และเขาใจ
หลักการงาน
เอกสารและ
สำนักงาน
อัตโนมัติ-

- - - -
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สมรรถนะ
รองที่ 2.2
สรางงาน
เอกสารและ
สำนักงาน
อัตโนมัติ

สมรรถนะ
รองที่ 2.2
สรางงาน
เอกสารและ
สำนักงาน
อัตโนมัติ

- - -

สมรรถนะ
หลักที่ 3
ทักษะการ
ซอมบำรุง
และการ
จัดระบบ
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
เบื้องตน

สมรรถนะ
รองที่ 3.1
เขาใจทฤษฏี
และหลักการ
สถาปตยกรร
มซอมบำรุง
คอมพิวเตอร

- - - - - -

สมรรถนะ
รองที่ 3.2
ประยุกต
ใชความรู
เร่ือง
สถาปตยกรร
มในงานซอม
บำรุง
คอมพิวเตอร

- - - - - -

สมรรถนะ
หลักที่ 4
เลือกใช
กฏหมายและ
จรรยาบรรณ
ทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 4.1
เขาใจ
กฎหมายและ
จริยธรรมที่
เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- - - - - -

สมรรถนะ
รองที่ 4.2
กรณีศึกษา
อาชญากรรม
ทาง
คอมพิวเตอร

- - - - - -
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- - สมรรถนะ
หลักที่ 5.
ออกแบบและ
สรางส่ือ
กราฟก
เบื้องตน

สมรรถนะ
รองที่ 5.1
เขาใจ
หลักการและ
สามารรถ
สรางงาน
กราฟก
เบื้องตน

- - - -

- สมรรถนะ
รองที่ 5.2
ประยุกตใช
งานกราฟก
เบื้องตน

- - -

- - สมรรถนะ
รองที่ 5.3
เขาใจ
หลักการ และ
สามารถ
ออกแบบและ
สรางส่ือ

- - - -

- - สมรรถนะ
รองที่ 5.4
ประยุกตใช
ส่ือ

- - -

สมรรถนะ
หลักที่ 6
วิเคราะห
ออกแบบและ
พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คำนวณ และ
วิเคราะห
แกปญหา
อยางเปน
ระบบ

- สมรรถนะ
หลักที่ 6.
วิเคราะห
ออกแบบและ
พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คำนวณ และ
วิเคราะห
แกปญหา
อยางเปน
ระบบ

สมรรถนะ
รองที่ 6.1
วิเคราะห
ระบบ
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
หลักที่ 6.
วิเคราะห
ออกแบบและ
พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คำนวณ และ
วิเคราะห
แกปญหา
อยางเปน
ระบบ

- - -

- สมรรถนะ
รองที่ 6.2
ออกแบบ
ระบบ
คอมพิวเตอร

- -

สมรรถนะ
รองที่ 6.3
เขาใจ
หลักการของ
โครงสราง
ขอมูล

- สมรรถนะ
รองที่ 6.3
เขาใจ
หลักการของ
โครงสราง
ขอมูล

-
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สมรรถนะ
รองที่ 6.4
วิเคราะห
สังเคราะห
และออกแบบ
ขั้นตอน
วิธีการในการ
แกไขปญหาที่
สอดคลองกับ
โครงสราง
ขอมูล

- สมรรถนะ
รองที่ 6.4
วิเคราะห
สังเคราะห
และออกแบบ
ขั้นตอน
วิธีการในการ
แกไขปญหาที่
สอดคลองกับ
โครงสราง
ขอมูล

-

สมรรถนะ
รองที่ 6.5 นำ
หลักการ
แนวคิดเชิง
ตรรกะ
นำมาใชใน
การเขียน
โปรแกรมเพื่อ
ใชในการ
จัดการ
โครงสราง
ขอมูล

- - สมรรถนะ
รองที่ 6.5 นำ
หลักการ
แนวคิดเชิง
ตรรกะ
นำมาใชใน
การเขียน
โปรแกรมเพื่อ
ใชในการ
จัดการ
โครงสราง
ขอมูล

- -

สมรรถนะ
รองที่ 6.6
พัฒนา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

- สมรรถนะ
รองที่ 6.6
พัฒนา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

-

- สมรรถนะ
รองที่ 6.7
วิเคราะหและ
ออกแบบการ
เขียน
โปรแกรมขั้น
สูง

-
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- - สมรรถนะ
รองที่ 6.8
ประยุกตใช
งานการ
โปรแกรมขั้น
สูงไปใชใน
การจัดการ
เรียนการสอน
ภายใน
สถานศึกษา

-

- สมรรถนะ
รองที่ 6.9
ความรูความ
เขาใจใน
ระบบ

- -

- สมรรถนะ
รองที่ 6.10
ทักษะการ
วิเคราะหและ
อกแบบระบบ
ฐานขอมูล

- -

- สมรรถนะ
รองที่ 6.11
ทักษะการ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล

- -

- - สมรรถนะ
หลักที่ 7
ทักษะการฟง
พูด อาน และ
เขียน
ภาษาอังกฤษ
เพื่องาน
วิชาการทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 7.1
สามารถอาน
พูด และเขียน
ภาษาอังกฤษ
สำหลักงาน
วิชาการ

- - - -
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- - - - สมรรถนะ
หลักที่ 8
ทักษะการ
จัดการเรียนรู
ทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 8.1
มีความรู
ความเขใจ
เกี่ยวกบั
พฤติกรรม
การสอนทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
หลักที่ 8
ทักษะการ
จัดการเรียนรู
ทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 8.1
มีความรู
ความเขใจ
เกี่ยวกบั
พฤติกรรม
การสอนทาง
คอมพิวเตอร

- - สมรรถนะ
รองที่ 8.2
มีความรู

ความเขาใจ
ในการจัดการ
เรียนรูทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 8.2
มีความรู

ความเขาใจ
ในการจัดการ
เรียนรูทาง
คอมพิวเตอร

- - สมรรถนะ
รองที่ 8.3
จัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร
รวมกับครู
ประจำการ

สมรรถนะ
รองที่ 8.3
จัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร
รวมกับครู
ประจำการ

- - สมรรถนะ
หลักที่ 9
ทักษะการ
ดูแลระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 9.1
รูและเขาใจ
หลักการ และ
ทฤษฏี
เกี่ยวกบั
ระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร

- - - -

- สมรรถนะ
รองที่ 9.2
จัดการระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร

- -
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- - - - สมรรถนะ
หลักที่ 10
พัฒนาและ
ผลิตส่ือการ
สอน
อิเล็กทรอนิก
ส

สมรรถนะ
รองที่ 10.1 รู
และเขาใจ
หลักการการ
ผลิตส่ือการ
สอน
อิเล็กทรอนิกส

- -

สมรรถนะ
รองที่ 10.2
วิเคราะหและ
ออกแบบส่ือ
การสอน
อิเล็กทรอนิกส

-

- - สมรรถนะ
รองที่ 10.3
การใช
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
เพื่อการ
พัฒนาส่ือการ
สอน
อิเล็กทรอนิกส

-

- - สมรรถนะ
รองที่ 10.4
ประเมิน
คุณภาพของ
ส่ือดาน
เนื้อหา
และเทคนิค
วิธีการ

-
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สมรรถนะ
หลักที่ 11
พัฒนาและ
ประยุกตใช
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยีสำ
หลักครู
คอมพิวเตอร

- สมรรถนะ
หลักที่ 11
พัฒนาและ
ประยุกตใช
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยีสำ
หลักครู
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 11.1 รู

และเขาใจ
กระบวนการ
พัฒนาทาง

คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
หลักที่ 11
พัฒนาและ
ประยุกตใช
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยีสำ
หลักครู
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 11.1
รูและเขาใจ
กระบวนการ
พัฒนาทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
หลักที่ 11
พัฒนาและ
ประยุกตใช
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยีสำ
หลักครู
คอมพิวเตอร

-

- - - -
- สมรรถนะ

รองที่ 11.3
เขียนผลงาน

วิชาการทาง
คอมพิวเตอร

-

- สมรรถนะ
รองที่ 11.4
นำเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการการ
พัฒนาทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะ
รองที่ 11.5 รู
และเขาใจ
หลักการ
แนวคิด
ทฤษฏี
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
รวมสมัย

สมรรถนะ
รองที่ 11.5 รู
และเขาใจ
หลักการ
แนวคิด
ทฤษฏี
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
รวมสมัย

สมรรถนะ
รองที่ 11.5 รู
และเขาใจ
หลักการ
แนวคิด
ทฤษฏี
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
รวมสมัย

สมรรถนะ
รองที่ 11.5 รู
และเขาใจ
หลักการ
แนวคิด
ทฤษฏี
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
รวมสมัย

สมรรถนะ
รองที่ 11.6
ใชนวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
รวมสมัยใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู

สมรรถนะ
รองที่ 11.6
ใชนวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
รวมสมัยใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู

สมรรถนะ
รองที่ 11.6
ใชนวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
รวมสมัยใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู

สมรรถนะ
รองที่ 11.6
ใชนวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
รวมสมัยใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู



หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
1.1 การประเมินผลการศึกษา

ในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้
1.1.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5
B ดี (Good) 3.0

C+ คอนขางดี (Fairy Good) 2.5
C พอใจ (Fair) 2.0

D+ ออน (Poor) 1.5
D ออนมาก (Very Poor) 1.0
E ตก (Fail) 0.0

1.1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน
กำหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา
P (Pass) ผาน
F (Fail) ไมผาน

ระบบคะแนนนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาที ่ใหประเมิลผลโดยไมมีคาระดับ
คะแนนและวิชาท่ีไดผลประเมิน F นักศึกษาตองลงทะเบียนใหมจนกวาจะสอบผาน

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา

2.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาและผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
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2.1.2 อาจารยในสาขาวิชาตรวบสอบผลสัมฤทธิ์ผลการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

2.2.1 ติดตามผลการประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของบัณฑิตที่มีตอ
หลักสูตร

2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใชเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ตองเรียนครบตามจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวในหลักสูตร
3.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอหลักสุตรไมต่ำกวา 2.00
3.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทา ของระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร
3.4 ไมมีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
3.5 ตองผานเกณฑการประเมินผลความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ในระดับ 6 ขึ้นไป หรือ

เท่ียบเทา CEFR ระดับ B1
3.6 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2560



หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม
1.1 กำหนดใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

โครงการพัฒนาอาจารยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2 การจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทำหนาที่ใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ

สอน
1.3 การกำหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการสอนของอาจารยในหลักสูตร

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 กำหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ

2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ

2.1.3 สงเสริมหรือสรางโอกาสใหอาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการ
เรียนการสอนการวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหวางอาจารยใน
หลักสูตร

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารยดานวิชาการและวิชาชีพ และตำแหนงทางวิชาการ ไดแก ดานการ

สอนการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพื่อกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการ

2.2.2 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ

2.2.3 สงเสริมใหอาจารยผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และตางประเทศ



หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

การประกันคุณภาพหลักสูตร เปนกระบวนการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี ่ยวของ โดยมีองคประกอบที่สำคัญไดแก การกำกับ
มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเปน
ผูรับผิดชอบโดยดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้

1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง

1.1 การบริหารจัดการ
หล ั กส ู ตรตาม เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร

1. กำกับควบคุมจำนวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย
ผู ร ับผิดชอบหลักสูตรจะตองมีไม
น อยกวา5 คน และเปนอาจารย
ผู ร ับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1
หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น
2. กำกับควบคุมคุณวุฒิอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑคือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ในสาขาที ่ตรงหรือสัมพันธ อยาง
นอย 2 คน
3. ส งเสร ิม ต ิดตามให อาจารย
ผู รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปยอนหลังไมนอย
กวา 1 เรื่อง
4. ปร ับปร ุงหล ักส ูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด

1. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่ทำหนาที่ในการบริหาร
หลักสูตร จัดการเร ียนการสอน
โดยการวางแผน ติดตาม ทบทวน
การดำเน ินงานหล ักส ูตรและ
ปฏิบ ัต ิงานประจำหลักส ูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที ่จ ัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้นไมนอยกวา 5 คน
2. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
โท หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ไมต่ำกวาผู ชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธทั้ง 5
คน
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป
ยอนหลังไมนอยกวา 1 เรื่อง
4. หลักสูตรมีแผนการปรับปรุง
หลักสูตรและดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความทันสมัยตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
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2. บัณฑิต
เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง

2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

1. ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ที่ระบุไวใน มคอ.2 ตามผล
การเรียนรู ทั ้ง 5 ดาน โดยประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต

1.มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู ใช บัณฑิตที ่มีตอบัณฑิตของ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51

2.2 การไดงานทำ
ของผูสำเร็จ
การศึกษา

1.สำรวจเก็บขอมูลการมีงานทำหรือ
ประกอบอาช ีพอ ิสระของบ ัณฑิต
ภายใน 1 ป น ับจากว ันท ี ่ส ำ เร็จ
การศึกษา

1.บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ
80

3. นักศึกษา
เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง

3.1 การรับนักศึกษา
และการเตรียมความ
พรอมนักศึกษา

1.ประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผนการ
รับนักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติ
ของผูเขาศึกษา
2.หลักสูตรกำหนดเกณฑที่ใชในการ
คัดเลือกนักศึกษา
3 . ห ล ั ก ส ู ต ร ร  ว ม ก ั บ ค ณ ะ และ
มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษา
4.จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักศึกษา
ใหมีความพรอมทางการเรียน
5.หลักสูตรประเมินระบบกลไกการ
รับนักศึกษาและการเตรียมความ
พรอมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา

1.รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของหลักสูตร
2.ไดนักศึกษาที่มีความพรอมในการ
เรียนรู

3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

ระบบการด ูแลให คำปร ึกษาจาก
อาจารยท่ีปรึกษา
1.หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแล
นักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงข้ึน
2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเปนไป
ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร
3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาไมนอย
กวารอยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง
2.หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุมการ
ดูแลการใหคำปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวแกนักศึกษา
3 . ห ล ั ก ส ู ต ร ป ร ะ ข ุ ม ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการในการคัดเลือกอาจารย
ที ่ปรึกษาของหลักสูตร และการให
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวชีวิต

4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอระบบการดูแลใหคำปรึกษา

ระบบด ูแลการให คำปร ึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
1 . ห ล ั ก ส ู ต ร ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการในการคัดเลือกอาจารย
ที ่ปรึกษาของหลักสูตร และการให
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวชีวิต

1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาไมนอย
กวารอยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา
2. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอระบบการดูแลใหคำปรึกษาไม
นอยกวา 4.00

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรู
1.หลักสูตรประชุมวางแผนกำหนด
ท ักษะของน ักศ ึกษาแต ละช ั ้นป
เพื ่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
2.หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาในแตละชั้นป โดยจัดทำ
เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก
มหาวิทยาลัย
3.หล ักส ูตรต ิดตามและประเมิน
กระบวนการของการจ ัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะของนักศึกษา
4.หล ักส ูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา

1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะ
ที ่จำเปนตอการประกอบอาชีพใน
อนาคต
2. น ักศ ึกษาม ีค ุณล ักษณะตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
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4. อาจารย
เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง

4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย

ระบบการรับและแตงแตงอาจารย
ประจำหล ักส ูตรและระบบการ
บริหารอาจารย
1.หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและ
การแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร
2.หลักสูตรจัดทำแผนอัตรากำลัง
อาจารย และแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย
3.หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
รับและการแตงตั ้งอาจารยประจำ
หลักสูตร
4.หลักส ูตรนำผลการประเม ินมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการรับ
และการแต งต ั ้ งอาจารย ประจำ
หลักสูตร

1.หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรท่ี
มีความเหมาะสมทางดานคุณวุฒิและ
ตำแหนงทางวิชาการ
2.หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตร
ครบ 5 คนตลอดระยะเวลาท ี ่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตร
3.ม ีผลความพึงพอใจของอาจารย
ป ระจำหล ั กส ู ต รต  อกา รบร ิหาร
หลักสูตรไมนอยกวา 4.00

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
1.หลักสูตรทำแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย ท ั ้ งด านค ุณว ุฒ ิ  การขอ
ตำแหนงทางวิชาการ ศาสตรที่สอน
วิจัย การจัดการเรียนรู
2.หลักสูตรมีระบบกลไกการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย
3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเอง
ข อ ง อ า จ า ร ย  ใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
แผนพัฒนาตนเอง และติดตามการ
รายงานผลการพัฒนาตนเองของ
อาจารย
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย

1. อาจารย ประจำหลักส ูตรม ีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2. หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตร
ท่ีมีความเหมาะสมทางดานคุณวุฒิและ
ตำแหนงทางวิชาการ
3. อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 1
เรื่อง
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง
5. หลักสูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน
เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง

5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร

1.หลักสูตรตั ้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความรูความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของหลักสูตร
2.หลักสูตรศึกษาความเปนไปไดในการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดแก น ักศึกษา บัณฑิต ผู ใช
บัณฑิตและนักวิชาการ
3.ศึกษาสถานการณภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จำเปนเพื่อนำมาพิจารณาใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.หลักสูตรนำผลการประเมินหลักสูตร
และรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร (มคอ.7) นำมาพิจารณาใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
5.กำหนดผลการเรียนรูที ่คาดหวังให
สอดคล องก ับหล ักส ูตรและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู
6 .กำหนดโครงสร  า งหล ั กส ู ต ร ท่ี
เหมาะสมและทันสมัย
7.หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ปรับปรุงหลักสูตร
8.หล ักส ูตรนำผลการประเม ินมา
ปร ับปร ุ งกระบวนการปร ั บปรุ ง
หลักสูตร

1.มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
ประเทศ
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง
5.2 การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

1.หลักสูตรประชุมกำหนดอาจารย
ผู สอนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชา
2.หลักสูตรดำเนินการพิจารณาประชุม
มคอ.3เพื่อตรวจสอบการวางแผนการ
ส อ น เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ใ น ก า ร ว ั ด ก า ร
ประเมินผลทักษะการเรียนรูท้ัง 5 ดาน
และทักษะการเรียนร ู   5 ด านตอง
สอดคลองกับ
มคอ. 2 และต ิดตามการปร ับปรุง
มคอ.3 ใหเปนไปตามแผนการปรับปรุง
ท่ีระบุใน มคอ.5
3.หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 วา
อาจารยผู สอนดำเนินการสอน และ
วัดผลประเมินผล เปนไปตามแผนการ
สอนหรือไม
4.นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนแต
ละรายวิชาผานระบบของมหาวิทยาลัย
5.อาจารยผูสอนดำเนินการรายงานผล
การสอน มคอ.5
6.หล ักส ูตรดำ เน ินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามทักษะ 5
ดานท่ีระบุไวใน มคอ.3
7.หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
วางระบบผ ู สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
8.หล ักส ูตรนำผลการประเม ินมา
ปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ
ผู สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง
5.3 การประเมิน
ผูเรียน

1.หลักสูตรดำเนินการพิจารณา มคอ.3
เพื ่อตรวจสอบการวางแผนการสอน
เครื ่องมือในการวัดการประเมินผล
ทักษะการเรียนรูทั ้ง 5 ดาน มีความ
เหมาะสมหรือไม
2.หลักสูตรทวนสอบขอสอบ
3.หลักสูตรพิจารณาการกระจายของ
เกรด
4.สงเกรดตามระบบประกาศผล
5.นักศึกษาประเมินผู สอนในเร ื ่อง
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
6.หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ประเมินผูเรียน
7.หลักสูตรนำผลการกระบวนการมา
ปรับปรุง

1.มีการประเม ินผลการเร ียนร ู  ท่ี
นาเชื่อถือ
2.ผลการประเม ินผลการเร ียนรู
นาเชื่อถือ
3.ม ีข อม ูลท ี ่ช วยให ผ ู สอนนำไป
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
4.ม ีข อม ูลท ี ่ ช  วยในการพ ัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

1.หลักสูตรสำรวจความตองการสิ่ง
สนับสนุนการเร ียนรู จากอาจารย
ประจำหลักสูตร อาจารยผูสอน และ
นักศึกษา
2.หล ักส ูตรนำผลการสำรวจมา
วิเคราะหเพื ่อจัดลำดับความสำคัญ
ของสิ่งสนับการเรียนรูท่ีไมเพียงพอ
3.จัดทำคุณสมบัติของสิ ่งสนับสนุน
การเรียนรูเพ่ือของบประมาณ
4.ดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างตาม
ระเบียบราชการ

1.มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และพรอมใชงาน
2.มีสิ ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย
ท ันเทคโนโลย ีภ ูม ิสารสนเทศใน
ปจจุบัน
3.มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย ต อส ิ ่งสน ับสนุนการ
เรียนรูไมนอยกวา 4.00
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง
5.หลักสูตรประเมินความพึงพอใจ
ของน ักศ ึกษาและอาจารย ต อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู
6 . ห ล ั ก ส ู ต ร ป ร ะ ช ุ ม ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเร ียนรู   และวิเคราะหผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย
7.หล ักส ูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง
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7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดำเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1–5 และอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป

ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน
ปท่ี 1
2564

ปท่ี 2
2565

ปท่ี 3
2566

ปท่ี 4
2567

ปท่ี 5
2568

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ
80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

    

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร
4 ป) พ.ศ.2562

    

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา

    

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา

    

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 ว ัน หลังส ิ ้นสุด
ปการศึกษา

    

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา
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ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน
ปท่ี 1
2564

ปท่ี 2
2565

ปท่ี 3
2566

ปท่ี 4
2567

ปท่ี 5
2568

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปท่ีแลว

   

(8) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
อบรมหรือคำแนะนำดานศาสตรว ิชาครูและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู

    

(9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง

    

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา
มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป

    

(11) ระด ับความพ ึงพอใจของน ิส ิต/น ักศ ึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที ่ม ีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0



(13) นิสิต/นักศึกษาไดรับเขารวมกิจกรรมสงเสริม
ความเปนครูครบถวนทุกกิจกรรมที่กำหนดและ
เปนประจำทุกป

    

(14) มีการจัดประสบการณบูรณาการการเรียนรูกับ
การปฏิบัต ิงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเปน
ประจำทุกปการศึกษา

    



หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน

กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตน
แลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทำให
ผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการ
ดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการ
ใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะตองออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดย
ปฏิบัติงานในหนาที่ของครูทุกอยางเสมือนเปนครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณจริงในสถานศึกษา
อยางตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 15 สัปดาห หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเปนชวงเวลาท่ีอาจารยจะไป
นิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความ
รับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอยางนอย3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คนที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 4 ป

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูล การสัมมนา และการประชุม ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และผูใชบัณฑิต

จะทำใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของ
รายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย  ในการ
ปรับปรุงยอยนั้นควรทำไดตลอดเวลาที่พบปญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก
4 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต



ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ข
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วาดวยการโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนผลการเรียนพ.ศ. 2553
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ภาคผนวก ค
คำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
ประวัติอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจำหลักสูตร
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

ลำดับท่ี 1 นายทวีรัตน นวลชวย
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556

ปริญญาโท ค.อ.ม.คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

2546

ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏสงขลา 2540

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
พิกุล สมจิตต, ทวีรัตน นวลชวย, นลินี อินทมะโน, ฟาตีฮะ บอเถาะ และสุไรณี สาหวี. (2562). การ

พัฒนาระบบจัดการหอพักหญิงจิตติศักดิ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัยครั้งที่ 15. 12-13 ธันวาคม 2562. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี. 8 หนา, 199-206.

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลำสุบ, ทวีรัตน นวลชวย และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2562).มูฟวี่แฟนไฮบริด
แอปพลิเคชัน. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
9 หนา, 1118-1127.

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)
1. วิชาคอมพิวเตอรกราฟกส
2. วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. วิชาการโปรแกรมและข้ันตอนวิธี
4. วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
5. วิชาระบบฐานขอมูล
6. วิชาปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล
7. วิชาระบบการจัดการฐานขอมูล
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8. วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
9. วิชากฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร
10. วิชาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

ลำดับท่ี 2 นางพิกุล สมจิตต
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท ค.อ.ม.คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

2546

ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2534
อนุปริญญา อ.วท.คอมพิวเตอร วิทยาลัยครูเทพสตรี 2532

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
พิกุล สมจิตต, ทวีรัตน นวลชวย, นลินี อินทมะโน, ฟาตีฮะ บอเถาะ และสุไรณี สาหวี. (2562). การ

พัฒนาระบบจัดการหอพักหญิงจิตติศักดิ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัยครั้งที่ 15. 12-13 ธันวาคม 2562. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี. 8 หนา, 199-206.

สาวิตรีทองชิต, ณัฐพล ทองฤทธิ์และพิกุล สมจิตต.(2562). การพัฒนาระบบจัดการขอมูลฟตเนส: กรณี
ศึกษายิมฮีโร. รายงานสืบเนื่องการประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งท่ี
10. 12-13 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ, สงขลา. 11 หนา, 1453-1463.

ธนาวัฒน รังสิมันตุชาติ, กานตพิชชา โฉมงาม, กฤษณวรารัตนโอภาส และพิกุล สมจิตต. (2561).
ชุดคำสั ่ง SQL สรางเสนแนวโนม Linear Regression บนฐานขอมูล MariaDB. รายงาน
สืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั ้งที ่ 2.
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภูม ิ  ศ ูนย พระนครศร ีอย ุธยา ห ันตรา,
พระนครศรีอยุธยา. 8 หนา, 358-365.

เมธินทร วงศประเมษฐ, ณัฐธิดา ขุนทวี, กฤษณวรารัตนโอภาส และพิกุล สมจิตต. (2560). การวัด
ประสิทธิภาพของหนวยบันทึกขอมูลเครือขายท่ีมีความปลอดภัยบนโซลิดสเตตไดรฟ. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9. คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 5 หนา, 29-33.



158 มคอ.2

มโนพัศ มณีโชติ, วิทยา สามารถ, พิกุล สมจิตต และกฤษณวรารัตนโอภาส. (2559). การจำแนกกิจกรรม
Facebook โดยใชขอมูลการจราจรบนเครือขาย. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ 8.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, ภูเก็ต. 4 หนา, 489-492.

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)
1. วิชาสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิชาชีวิตและเทคโนโลยี
3. วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
4. วิชาหลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิชาหัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร
7. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

ลำดับท่ี 3 นายสกรรจ รอดคลาย
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552

ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา 2542

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ,สกรรจ รอดคลายและนูรอัยฟาอาแว. (2562). การพัฒระบบชวยสนับสนุน

การตัดสินใจซอมครุภัณฑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
รายงานสืบเนื่องการประชาวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม. 9 หนา, 2098-2106.

ยา สะแม, อนุรักษ สูงใหญ, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ รอดคลาย. (2560). แอนิเมชัน 2
มิติ เรื ่องการตัดสินใจของนัสรีน. รายงายสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช. 10 หนา, 427-436.

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญชวย, สกรรจ รอดคลาย, ซอฟวาน มะลี และอินมาน ยีมิง.
(2560). มัลติมีเดียเรื่อง ประวัตศาสตรปตตานีดารุสสาลาม. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หนา,
1331-1339.

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ รอดคลาย, นัฐพงษ คงปุก และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559). สื่อ
มัลติมีเดียเรื ่องการเรียงลำดับขอมูล. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หนา,1561-1568.
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ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)
1. วิชาชีวิตกับเทคโนโลยี
2. วิชาการจัดการและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
3. วิชาวิเคราะหการคิด
4. วิชาการจัดการระบบปฏิบัติการ
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

ลำดับท่ี 4 นายคมกฤช เจริญ
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551

ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2549

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ รอดคลาย และนูรฮัยฟา อาแว. (2562). การพัฒนาระบบชวย

สนับสนุนการตัดสินใจซอมครุภัณฑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม. 12-13 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 9 หนา, 2098-2106.

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, อัลอามีน เงาะสนิ และอามีน มะลี. (2561). แอปพลิเคชันนำทางการ
ทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั ้งที ่ 28 ประจำป 2561. 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
8 หนา, 1196-1203.

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, นลินี อินทมะโน และอาลิฟ สูแว. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเลา
เกาะหนูเกาะแมว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู และ
ดิจิทัล ครั้งท่ี 4. 24-25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 11 หนา, 411-422.

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, โฟมจันทร หมีนหา และวิลาวรรณ แคสนั่น. (2561).
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 9. 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ, สงขลา. 12 หนา, 1655-1666.

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญชวย, สกรรจ รอดคลาย, ซอฟวาน มะลี และอินมาน ยีมิง.
(2560). มัลติมีเดียเรื่อง ประวัตศาสตรปตตานีดารุสสาลาม. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หนา,
1331-1339.
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ยา สะแม, อนุรักษ สูงใหญ, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ รอดคลาย. (2560). แอนิเมชัน 2
มิติ เรื ่อง การตัดสินใจของนิสรีน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 13-14 กุมภาพันธ
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10 หนา, 427-436.

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ รอดคลาย, นัฐพงษ คงปุก และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559).
สื่อมัลติมีเดียเรื ่องการเรียงลำดับขอมูล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หนา,1561-1568.

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)
1. วิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการออกแบบ
2. วิชาการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
3. วิชาชีวิตกับเทคโนโลยี
4. วิชาการสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
5. วิชาหัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร
6. วิชาหัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
7. วิชาเทคโนโลยีสื่อผสม
8. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
9. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
10. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

ลำดับท่ี 5 นายพัฒนะ วรรณวิไล
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

2545

ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ

2539

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
ยุพดี อินทสร, พัฒนะ วรรณวิไล, คมกฤช เจริญ, นูรูลนาเดียเจะฮะ และอารีนัทสาหนิ. (2562). การ

พัฒนาระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 10. 12-13 กรกฎาคม
2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ, สงขลา. 13 หนา,1479-1491.

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, นูรีซันเจะเลาะ และวิกาญดา นุญณะ. (2562). ระบบ
โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตออฟธิงส. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใตวิจัย ครั้งท่ี 9. 22 กุมภาพันธ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต, นครศรีธรรมราช. 9 หนา, B61-B69.

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลำสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การพยากรณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาดวยเทคนิคเนอีฟเบย. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13.
14-15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 8 หนา, 205-212.

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลำสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การทำนาย
สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั ้งที ่ 9. 31 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 10 หนา, 1476-1486.

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลําสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูริปญญานันท และพัฒนะ วรรณวิไล.
(2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานายสถานภาพนักศึกษาดวยเทคนิคดาตา
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ไมนนิง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27
ประจําป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
ครั้งท่ี 3. 3 – 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, สงขลา. 8 หนา, 565-572.

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน)
1. วิชาการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
2. วิชาโครงสรางดีสครีต
3. วิชาภาษาโปรแกรมทางเลือก
4. วิชาโครงสรางขอมูล
5. วิชาโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี
6. วิชาความปลอดภัยของเครือขาย
7. วิชาการจัดการระบบเครือขาย
8. วิชาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ
9. วิชาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
10. วิชาสหกิจศึกษา
11. วิชาการฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. วิชาการฝกประสบการณทางวิทยาการคอมพิวเตอร
13. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
14. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. วิชาหัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
16. วิชาหัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร
17. วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร
18. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต
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ภาคผนวก ฉ
สมรรถนะหลักและรองของสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

(กลุมวิชาเอก)



สมรรถนะหลักและรองของสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (กลุมวิชาเอก)
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลักท่ี 1.
ทักษะวิทยาการคำนวณ
ทางคอมพิวเตอร

สมรรถนะรองท่ี 1.1รู เขาใจหลัการวิทยาการคำนวณ และวิเคราะห
แกปญหาอยางเปนระบบ
สมรรถนะรองท่ี 1.2 ประยุกตใชหลักวิทยาการคำนวณเพ่ือแกปญหาอยาง
เปนระบบ

สมรรถนะหลักท่ี 2.
ทักษะการจัดการงาน
เอกสารและสำนักงาน
อัตโนมัติ

สมรรถนะรองท่ี 2.1 รูและเขาใจหลักการงานเอกสารและสำนักงาน
อัตโนมัติ
สมรรถนะรองท่ี 2.2 สรางงานเอกสารและสำนักงานอัตโนมัติ

สมรรถนะหลักท่ี 3.
ทักษะการซอมบำรุง
และการจัด
ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเบื้องตน

สมรรถนะรองท่ี 3.1 เขาใจทฤษฏีและหลักการ สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรและการซอมบำรุงคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 3.2 ประยุกตใชความรูเรื่องสถาปตยกรรมในงานซอม
บำรุงคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 3.3 เขาใจทฤษฏีและหลักการ ของระบบปฏิบัติการ
สมรรถนะรองท่ี 3.4 ประยุกตใชระบบปฏิบัติการ

สมรรถนะหลักท่ี 4.
เลือกใชกฏหมายและ
จรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะรองท่ี 4.1 เขาใจกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมรรถนะรองท่ี 4.2 กรณีศึกษาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร

สมรรถนะหลักท่ี 5.
ออกแบบและสรางสื่อ
กราฟกเบื้องตน

สมรรถนะรองท่ี 5.1 เขาใจหลักการและสามารรถสรางงานกราฟกเบื้องตน
สมรรถนะรองท่ี 5.2 ประยุกตใชงานกราฟกเบื้องตน
สมรรถนะรองท่ี 5.3 เขาใจหลักการ และสามารถออกแบบและสรางสื่อ
สมรรถนะรองท่ี 5.4 ประยุกตใชสื่อ

สมรรถนะหลักท่ี 6.
วิเคราะหออกแบบและ
พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร

สมรรถนะรองท่ี 6.1 วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 6.2 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 6.3 เขาใจหลักการของโครงสรางขอมูล
สมรรถนะรองท่ี 6.4 วิเคราะห สังเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธีการในต
การแกไขปญหาท่ีสอดคลองกับโครงสรางขอมูล
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สมรรถนะรองท่ี 6.5 นำหลักการแนวคิดเชิงตรรกะนำมาใชในการเขียน
โปรแกรมเพ่ือใชในการัดการโครงสรางขอมูล

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
สมรรถนะรองท่ี 6.6พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 6.7 วิเคราะหและออกแบบการเขียนโปรแกรมข้ันสูง
สมรรถนะรองท่ี 6.8 ประยุกตใชงานการโปรแกรมข้ันสูงไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
สมรรถนะรองท่ี 6.9 ความรูความเขาใจในระบบ
สมรรถนะรองท่ี 6.10 ทักษะการวิเคราะหและอกแบบระบบฐานขอมูล
สมรรถนะรองท่ี 6.11 ทักษะการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สมรรถนะหลักท่ี 7.
ทักษะการฟง พูด อาน
และ เขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ืองานวิชาการทาง
คอมพิวเตอร

สมรรถนะรองท่ี 7.1 สามารถอาน พูด และเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับงาน
วิชาการ

สมรรถนะหลักท่ี 8.
ทักษะการจัดการเรียนรู
ทางคอมพิวเตอร

สมรรถนะรองท่ี 8.1 มีความรูความเขใจเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนทาง
คอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 8.2 มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 8.3 จัดการเรียนรูคอมพิวเตอรรวมกับครูประจำการ

สมรรถนะหลักท่ี 9.
ทักษะการดูแลระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร

สมรรถนะรองท่ี 9.1 รูและเขาใจหลักการ และทฤษฏีเก่ียวกับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 9.2 จัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร

สมรรถนะหลักท่ี 10.
พัฒนาและผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส

สมรรถนะรองท่ี 10.1 รูและเขาใจหลักการการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส
สมรรถนะรองท่ี 10.2 วิเคราะหและออกแบบสื่อการสออิเล็กทรอนิกส
สมรรถนะรองท่ี 10.3 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการพัฒนาสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส
สมรรถนะรองท่ี 10.4 ประเมินคุณภาพของสื่อดานเนื้อหาและเทคนิค
วิธีการ
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สมรรถนะหลักท่ี 11.
พัฒนาและประยุกตใช
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำหลักครู
คอมพิวเตอร

สมรรถนะรองท่ี 11.1 รูและเขาใจกระบวนการพัฒนาทางคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 11.2 เขียนรูปเลมรายงานทางคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 11.3 เขียนผลงานวิชาการทางคอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 11.4 นำเสนอผลงานทางวิชาการการพัฒนาทาง
คอมพิวเตอร
สมรรถนะรองท่ี 11.5 รูและเขาใจหลักการ แนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมสมัย
สมรรถนะรองท่ี 11.6 ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู


