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ค าน า 
 
 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการผลิตการน าเทคโนโลยี  
และพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีฐานะ         
เป็นอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสามารถเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอก 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุง              
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิได้ด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฏเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา เพ่ือให้เนื้อหาสาระ ความรู้ ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
การบูรณาการผลการเรียนรู้ของวิชาชีพครู และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มีความครอบคลุม 
และครบถ้วน 
               คณะครุศาสตร์จึงเชื่อมั่นว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
หลักสูตร 5 ป ีฉบับนี้มีมาตรฐาน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตที่ท าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้ อีกท้ังช่วยน าพาและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ประเทศด้านการศึกษาสืบต่อไป 
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                                                                              คณบดีคณะครุศาสตร์ 
                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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              หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์                                                          

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 
หมวดที ่1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
 1.1 รหัส (เลข 14 หลัก) 
 1.2 ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Program in Educational Technology and  Computer 
2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

      ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 
                      ชื่อย่อ   : ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Education (Educational Technology and Computer) 
   
                      ชื่อย่อ   : B.Ed. (Educational Technology and Computer) 

3.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
  

4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ      
   
5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
6.2  เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 3  เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชา ครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ปี พ.ศ.  2560 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 ครู/อาจารย์ที่จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
  8.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
  8.3 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์[คลิกพิมพ์]  
  8.4 บุคลากรผู้ให้บริการด้านการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
  8.5 นักวิจัยการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
          8.6 นักการสื่อสารทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
       8.7 ประกอบอาชีพอิสระทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
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9.  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

1. นายเอกภพ  อินทรภู่   
3100504263327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ - ศษ.ม. 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- กศ.บ. 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2547 
 
 
พ.ศ. 2537 
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          (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)   
ปรมาภรณ์  สุขใส และเอกภพ  อินทรภู่. (2558).  
           การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  
           เรื่อง การถ่ายภาพศิลป ส าหรับนักศึกษา 
           ระดับปริญญาตรี. กรุงเทพฯ: 
           มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา. 
           (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
ธนากร  อุยพานิชย์. เอกภพ  อินทรภู่. (2557).         
           การจัดอันดับงานวิจัยมหาวิทยาลัยประเทศไทย. 
          กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา. 
          (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

1. นายเอกภพ  อินทรภู่   
3100504263327 (ต่อ) 
 

การวิจัย (ต่อ) 
ธนากร  อุยพานิชย์. เอกภพ  อินทรภู่. (2555).  
           มโนทัศน์ของนักศึกษาที่มีต่อความสามารถ 
           การรู้หนังสือ และพระราชบัญญัติ 
            กฏหมายลิขสิทธิ์ไทย ตามมาตรา 34. 
           กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา 
           (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
บทความวิจัย 
เอกภพ  อินทรภู่ และไพฑูรย์  ศรีฟ้า. (2558)            
           การพัฒนาระบบการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านเว็บ 
           ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏสวนสุนันทา.วารสารวิจัยและพัฒนา 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา. ปีที7่,  
            ฉบับที่ 2, หน้า 161-174, (2558).  
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

2. นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบ
เพ็ชรทอง 
3110401050304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปร.ด.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
-  วท.ม.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
-  บธ.บ.  
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
พ.ศ. 2540 
 
 
 
พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย  
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2560).   
           การพัฒนาสื่อการสอนจ าลอง 3 มิติเสมือนจริง  
           วิชาวิทยาศาตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
           เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการศึกษา ของ นักเรียน  
           ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1. (ได้รับทุนอุดหนุนจาก 
           ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2559).  
           ระบบเปรียบเทียบเอกลักษณ์ลายผ้าไหมไทย  
            โดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพ. 
           (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา) 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2558).  
           การพัฒนาระบบแนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
           ประวัติศาสตร์โดยการใช้ Ontology เป็นฐาน  
           บนระบบปฏิบัติการ Android ในเขต  
           พระนครกรุงเทพมหานคร. 
           (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา) 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2557).  
           การจ าแนกความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อ 
           การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิค 
           เหมืองข้อมูลและออนโทโลยีกรณีศึกษา  
           เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. 
           (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

2. นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบ
เพ็ชรทอง 
3110401050304 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย (ต่อ) 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2556).  
           การประยุกต์เหมืองข้อมูลโดยใช้ออนโทโลยี 
           เป็นฐานส าหรับพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
           เชิงวัฒนธรรม ในกรุงเทพมหานคร. 
           (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา) 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2555).  
           การวิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ 
           ผู้เรียนบนระบบ e Learning โดยใช้เทคนิค 
           เหมืองข้อมูล: กรณีศึกษา รายวิชา GES 1001  
           เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
           และการเรียนรู้. (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย  
           ราชภัฏสวนสุนันทา) 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2554).  
           การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ 
           เลือกแขนงวิชาของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
           เหมืองข้อมูล: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขา 
           วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏสวนสุนันทา. (ได้รับทุนอุดหนุนจาก 
           มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

2. นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบ
เพ็ชรทอง 
3110401050304 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความ 
Kunyanuth Kularbphettong, and Nutthawut  
          Limphoemsuk, “The effective of 
          learning by augmented reality on      
          Android platform”, Lecture Notes of the 
          Institute for Computer Sciences, Social   
          Informatics and Telecommunications 
          Engineering, Springer (2017) 
Kunyanuth Kularbphettong, and Witchuda  
          Kitviree, “Building Thai Regional Dialect 
          System Based on Ontology”, the  
          International Journal of Digital Content 
          Technology and its Applications, (2016) 
Kunyanuth Kularbphettong, Praewphan  
           Danchaiyaphuma, Udomlux Ampant 
          “DEVELOPING OF E-LEARNING SYSTEM  
           FOR THAI CUISINE” Economic and Social 
           Development: Book of Proceedings  
           (2016) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

3. นางสาวสุดารัตน์   ศรีมา 
3100202472519 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 
ดร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปร.ด.  
(เทคโนโลยีารสนเทศ                         
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
- กศ.ม. 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
-  ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
พ.ศ.2548 
 
 
พ.ศ.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
สุดารัตน์  ศรีมา. (2559). การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
          โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ  
          เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด ของนักเรียน 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. (ได้รับทุนอุดหนุนจาก 
          มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา) 
วัชระ  สังโขบล และสุดารัตน์  ศรีมา. (2559).  
           รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
           ผ่านสื่อออนไลน์ กับประสิทธิภาพ 
           ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
           ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 
           (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา) 
สุดารัตน์  ศรีมา. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
           ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ฟ้า  
           อากาศ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
           ผ่านสื่อออนไลน์ ส าหรับนักเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. (ได้รับทุนอุดหนุนจาก 
           มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา) 
สุดารัตน์  ศรีมา. (2555). การพัฒนากระบวนการบริหาร 
            สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
            ขั้นพ้ีนฐานด้วยการจัดการคุณภาพ. 
            (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน 
            ทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

4. นายชัยวัฒน์ จิวพานิชย ์
3370600148929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 
ดร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปร.ด.  
(เทคโนโลยีสารเทศ                           
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
- ค.อ.ม. 
(เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
- ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
พ.ศ. 2551 
 
 
 
พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์  ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และ  
         ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. (2559). การสร้าง  
         บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ 
         เพ่ือพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
         แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา. 
         (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์. (2558). การสร้างบทเรียนออนไลน์ 
         แบบบูรณาการสหวิทยาการ ส าหรับนักเรียน 
         ประถมศึกษา.(ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         สวนสุนันทา)  
ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์. (2557). การสร้างและพัฒนา 
         บทเรียนบนเครือข่าย เพ่ืออบรมการสร้าง 
         บทเรียนบนเครือข่าย ส าหรับครูโรงเรียนร่วม 
         พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         สวนสุนันทา. (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         สวนสุนันทา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี 
ที่จบการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

5.นายศิลปชัย พูลคล้าย 
3101000403592 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศษ.ม. 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ศศ.บ. 
(พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2552 
 
 
พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
ศิลป์ชัย พูลคล้าย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ 
          จากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
          ในวิชาการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี  
          มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา.  
          (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา) 
Sinchai Poolklai (2016). Academics World  
          International Conference on Social Science  
          and Economics (IC3SE), 21st-22nd  
          November 2016, Holiday Inn  
          Express Los Angeles – Lax Airport,  
          International Airport, 9901 S La Cienega  
          Boulevard Los Angeles, California 90045  
          Unites States. 
Sinchai Poolklai (2015). World Conference on  
           Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07  
           February 2015, Novotel Athens Convention  
           Center, Athens, Greece (Food Safety in  
          Thailand: A Case of International Senior  
          Tourists) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาและองค์กรที่นักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) กล่าวถึง ความจ าเป็นต้องปรับปรุงและ
พัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยูในระดับต ่า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัด
การศึกษาที่ยังต้องเพ่ิมเติม ด้านประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครูอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  การผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)  ได้กล่าวถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ าทางสังคม จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งการพัฒนา หรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มาผสมผสานร่วมกับจุด
แข็ง ในสังคมไทย อาทิ สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน   
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นโอกาสในการพัฒนา     
ภูมิปัญญาของประเทศ  ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่ส าคัญ ตลอดจนแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้
พรมแดนท าให้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นภูมิคุ้มกันทางปัญญาในการดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่น
จากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ทางด้านวัตถุนิยม   
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
       ของสถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศท าให้เกิดการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในการพัฒนาท้องถิ่น เชิดชุ
คุณธรรม สู่ความยั่งยืน   
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  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่
สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซี่ยน ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)  ซึ่งก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น  
        รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
         13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  -ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะครุศาสตร์ มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประสานงานกับผู้สอนและก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวิชา
และสาขาวิชา 
  2) คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้วิชาชีพครูรายวิชาเอกเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการสอนวิชาเอกรวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 
  3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยอาจารย์จากคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุง  การใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4) คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศ การจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

หมวดที ่2.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
         1.1 ปรัชญา ความส าคัญ  
  “สร้างสรรค์องค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ พัฒนาสู่
ความยั่งยืน”  
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการช่วยให้
การแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาส าเร็จลุ่ล่วงไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการออกแบบการสอน ด้านการพัฒนาสื่อ
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านการประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อย่างเหมาะสม พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อันเป็นกลไกส าคัญในการบูรณาการศึกษา การ
ฝึกอบรม น าไปสู่การพัฒนาอาชีพให้คนไทย ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และก าหนดเส้นทางชีวิตสู่อานาคต 
เปิดโอกาสทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบนฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตคู่
คุณธรรมมุ่งสู่ความยั่งยืน 
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          1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ช า ชี พ ค รู  ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ค อม พิ ว เ ต อ ร์                                    
ที่มีคุณลักษณะดังนี้  
  1.2.1 มีความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 
  1.2.2. มีทักษะและเทคนิควิธี ในการสอนเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์                    
ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้ในภาครัฐ เอกชน และอาชีพอิสระ 
  1.2.3.  มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมิน                
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น  
  1.2.4.  มีความสามารถส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  1.2.5.  มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
               คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษาปี   2562 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี

การศึกษาและคอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 
 

2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าของ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

3.  ผลสรุปและผลการประเมิน   
การประชุม/สัมมนา 

2) พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

1. เพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่อาจารย์ 

1. จ านวนโครงการเสริมสร้าง
ทักษะให้แก่อาจารย์ 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่
อาจารย์ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ 
ให้แก่อาจารย์ 

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการ

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแผนการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา 

เป็นส าคัญ 
 

3. ประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4. พัฒนาการศึกษาที่สนับสนุน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

4. คุณภาพของสารสนเทศที่
สอดคล้องกับความต้องการด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4) ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผลให้แก่
อาจารย์ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่อาจารย์ 

2. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา 

 
 

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะให้แก่อาจารย์ใน
ด้านการจัดการเรยีนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ด้าน
ความรู้ และทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งการ
ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 

2. ติดตามประเมินทักษะของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ  
   ระบบทวิภาค 
 

     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็นของนักศึกษาหรือการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาค
การศึกษาในระบบทวิภาค 
     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

     ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคเรียนที่  1  เดือน สิงหาคม–ธันวาคม 
   ภาคเรียนที่  2  เดือน มกราคม–พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
              ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา่และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 หมวด 1 ข้อ 6 และ 7 รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อก าหนด/ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาหรือคุรุสภา 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    1. พ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 

2. ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศ  
     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

     2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 
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  2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา*+ค่าลงทะเบียน 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 8,400,000 
ค่าแรกเข้า 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 
  รวมรายรับ  2,280,000 3,960,000 5,640,000 7,320,000 9,000,000 

 
    2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,500,000 3,675,000 3,858,700 4,051,600 4,254,100 
ค่าตอบแทน 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 
ค่าใช้สอย 240,000 260,000 280,000 300,000 300,000 
ค่าวัสดุ 200,000 250,000 300,000 350,000 350,000 
ค่าสาธารณูปโภค 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
ค่าครุภัณฑ์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

รวม 4,570,000 4,835,000 5,088,700 5,351,600 5,554,100 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 19,784 20,931 22,029 23,167 24,044 

 
   2.7 ระบบการศึกษา  

            แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 พ.ศ. 2558  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 164  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
            จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                       164     หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      เรียนไม่น้อยกว่า      30     หน่วยกิต 

    1.1)  วิชาภาษา                               ไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 
    1.2)  วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 

1.3)  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     เรียนไม่น้อยกว่า     128     หน่วยกิต 

2.1)  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
ก. วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต 
ข. วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต 

2.2)  วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

ไม่น้อยกว่า   78 หน่วยกิต 

ก. วิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ข. วิชาคอมพิวเตอร์ 

ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 

34 
34 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

ค.   วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
ง.   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
         3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
         - รหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา 
    รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังนี้  
    1)  ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

GEH หมายถึง   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEL   หมายถึง วิชาภาษา 
GES หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
EDP  หมายถึง วิชาชีพครู 
PTC หมายถึง วิชาการสอนวิชาเอก 
ETC หมายถึง วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

    2)  ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
     ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ชั้นปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 
      1  หมายถึง  ชั้นปีที่ 1 
      2  หมายถึง  ชั้นปีที่ 2 
      3  หมายถึง  ชั้นปีที่ 3   
      4  หมายถึง  ชั้นปีที่ 4 
      5  หมายถึง  ชั้นปีที่ 5 
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     ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
      0  หมายถึง  วิชาศึกษาท่ัวไป 
      1 หมายถึง  วิชาชีพครูบังคับ 
      2  หมายถึง วิชาชีพครูเลือก 
      3   หมายถึง  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
      4,5 หมายถึง  วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
      6,7 หมายถึง  วิชาการสอนวิชาเอก 
     ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 
           3.1.4 รายวิชา  

       1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษารายวิชา 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                   น(บ-ป-อ) 

(1) บังคับเรียน 3 รายวิชา   9 หน่วยกิต 
 
 
 

GEL0101 การใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 
Thai Usage 

GEL0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น     3(3-0-6) 
  English for Communication and Information   Retrieval 
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน    3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 
 (2 ) เลือกเรียน 1  รายวิชา 3 หน่วยกิต   

GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purposes 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 
  ASEAN Languages  
GEL0204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ      3(3-0-6) 
  Thai for Careers 
 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ราวิชา 9 หน่วยกิต 
  (1) บังคับเรียน 2 รายวิชา 6  หน่วยกิต 

GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6) 

Thai Society in Global Context 
 (2) เลือกเรียน 1  รายวิชา 3  หน่วยกิต 

GEH0201 การพัฒนาตน        3(3-0-6) 
Self Development 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                   น(บ-ป-อ) 

 
GEH0202 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 

Truth of Life  
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

Life in Multicultural Society 
GEH0204 ความเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 

Civic Education 
GEH0205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     3(3-0-6) 

Life Competencies for the Righteous 
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย    3(3-0-6) 

 Life Skill Development for Undergraduate Student 
 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายวิชา 9 หน่วยกิต 

(1) บังคับเรียน 2 รายวิชา                                            6 หน่วยกิต   
 
 

GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้    3(3-0-6) 
Information Technology for Communication and Learning 

GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
Science and Technology for Quality of Life 

(2) เลือกเรียน 1  รายวิชา 3 หน่วยกิต   
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  Science and Technology for Environment 
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy 
GES0204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
  Mathematics for Life 
GES0205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
  Recreation for Quality of Life 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Life and Health 
 
         2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า               128  หน่วยกิต  
                    2.1) วิชาชีพครู    เรียนไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 
                           ก. วิชาชีพครูบังคับเรียนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 
 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา    3(2-2-5  
 Philosophy of Education 
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รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                              น(บ-ป-อ) 

 
EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
 Languages and Cultures 
EDP1103  จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Morals and Ethics for Professional Teachers 
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
 Curriculum Development 
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education 
EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology in Education 
EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา     3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 Research for Learning Development 
EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ    3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers 
 ข. วิชาชีพครูเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development  Activities  
EDP4202         ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Creativity for Teachers 
EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว   3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment 
EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม             3(2-2-5) 
 Psychology of Behavior Modification   3(2-2-5) 
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก     3(2-2-5 ) 
 Child Psychology 
EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น   3(2-2-5 ) 
 Adolescent Psychology 
EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Creative Psychology of Learning 
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา   3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling 
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง   3(2-2-5) 
 Developing Higher- Order Thinking Skills 
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รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                             น(บ-ป-อ) 
 
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education 
EDP4211 การสอนเพศศึกษา   3(2-2-5) 
 Teaching of Sex Education 
EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
 Graphic Design for Education 
EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Message Design for Education 
EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Computer for Education 
                 
 2.2) วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 ก. วิชาเทคโนโลยีการศึกษา  เรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
ETC1401 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3(3-0-6) 
 Principles and Theories in Educational Technology 
 and Communications  
ETC1402          การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3(2-2-5) 
 Design  and  Development of  Educational Communications 
 and Technology 
ETC1403 การเลือกใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   2(1-2-3) 
 Operation and Maintenance of Educational 
 Communication and Technology Equipment 
ETC2401          นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   2(2-0-4) 
 Innovation of  Educational Communication and Technology 
 
ETC2402 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   2(2-0-4) 
 Administration and Management of Educational  
 Communication and Technology 
ETC2403 จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   2(2-0-4) 
 Ethics of  Educational Technologist 
ETC2404        การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา   3(2-2-5) 
 Design  and  Development of Audio Visual  Media 
 in Educational  Technology 
ETC2405 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา   3(2-2-5)       
 Radio and Television  Broadcasting Production for Education 
ETC3401 การสร้างสื่อการเรียนการสอน   3(2-2-5)      
 Production of Media Instruction 
ETC3402 เทคนิคการฝึกอบรม   3(2-2-5) 
 Techniques of Training  
 



24 
 

  

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                             น(บ-ป-อ) 
 
ETC3403         การพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนิเมชั่นเพ่ือการศึกษา   2(1-2-3) 
 Development of Educational Computer Graphic and Animation  
ETC3404         การพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
 Computer System Design  for Education  
ETC4401         โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย       
 Application Program for Instruction  on  Network   3(2-2-5) 
ETC3402 เทคนิคการฝึกอบรม   3(2-2-5) 
 Techniques of Training  
ETC3403         การพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนิเมชั่นเพ่ือการศึกษา   2(1-2-3) 
 Development of Educational Computer Graphic and Animation  
ETC3404         การพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
 Computer System Design  for Education  
ETC4401         โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย    3(2-2-5) 
 Application Program for Instruction  on  Network  
  
 ข. วิชาคอมพิวเตอร์  เรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
ETC1501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   2(1-2-3) 
 Computer Architecture   
ETC1502         ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา   2(1-2-3) 
 Operating System and Application for Education  
ETC1503         ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา   2(1-2-3) 
 Computer Networking for Education  
ETC1504         การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   2(1-2-3) 
 Maintenance of Computer Equipment  
ETC1505   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   2(2-0-4) 
 Law and Ethics in Information Technology  
ETC2501     คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   2(2-0-4) 
 Computer Mathematics  
ETC2502         การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา   2(1-2-3) 
 System Design Computer Education  
ETC2503         การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา   2(1-2-3) 
 Educational Information System  
ETC2504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Computer Programming for Education 
ETC3501 การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา   2(1-2-3) 
 Educational Database Development   
ETC3502         การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Project Development in Educationlal Technology and Computer   
ETC3503         การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Production of Electronic Media for Education 
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รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                             น(บ-ป-อ) 
   
ETC3504         การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก    2(1-2-3) 
 Computer Graphics Design  
ETC3505       การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น   2(1-2-3) 
      Multimedia and Animation Lesson Design 
ETC4501   การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
 Web Design for Educational 
  
 ค. วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
PTC3601 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Learning  Manangement Design of Educational Technology  
 and Computer  
PTC4602 การวิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Classroom Research in Educational Technology and Computer   
 ง. วิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
ETC4701 การจัดการเรียนรู้โครงงานเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์   2(1-2-3) 
 Learning Management of Educational Technology  
 and Computer Project  
ETC4702 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์   2(1-2-3) 
 Seminar of Special Topics in Educational Technology 
 and Computer 
ETC4703 การจัดนิทรรศการด้วยสื่อมัลติมีเดีย   2(1-2-3) 
 Multimedia for Exhibition  
ETC4704 อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
 Internet for Education  
ETC4705 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   3(2-2-5) 
 Computer Assisted Instruction  
ETC4706 สื่อเพ่ือการศึกษาทางไกล   3(2-2-5) 
 Media for Distance Education  
ETC4707 การออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Media Design and Creativity   
ETC4708 ศิลปะกับการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อความหมาย   3(2-2-5) 
 Arts  and  Photography for  Communication Conveying   
 of  Meaning  
ETC4709 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 English for Educational Technology and Computer   
 
 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1   1(0-60-0) 
 Practicum 1 
 



26 
 

  

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                             น(บ-ป-อ) 
  
EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2   1(0-60-0) 
 Practicum 2  
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(0-360-0) 
 Internship 1  
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(0-360-0) 
 Internship 2 
  
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                                6      หน่วยกิต 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา 
 
              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา           น(บ-ป-อ)                 
    GEL0101 การใช้ภาษาไทย                         3(3-0-6) 
                                Thai Usage 
    GES0101    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้                           3(3-0-6) 
                    Information Technology for Communication and   Learning                 
    EDP1101     ปรัชญาการศึกษา                                                  3(2-2-5) 
                         Philosophy of Education                                  
    EDP1102     ภาษาและวัฒนธรรม                                                  3(2-2-5) 
                         Languages and Cultures  
    ETC1401        หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                   3(3-0-6) 
                    Principles and Theories in Educational Technology and  

Communications                                    
    ETC1402     การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                    3(2-2-5) 
                        Design  and  Development of  Educational   
                        Communications and Technology   
    ETC1403        การเลือกใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา          2(1-2-3) 
                        Operation and Maintenance of Educational  
                        Communication and Technology Equipment     
    

             รวม     20    หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

     
    รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                            น(บ-ป-อ) 
 
 GEL0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น     3(3-0-6) 

English for Communication and Information Retrieval  
 GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 

Science and Technology for Quality of Life  
   EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 

Psychology for Teachers  
 ETC1501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      2(1-2-3) 

Computer Architecture 
 ETC1502     ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา   2(1-2-3) 

Operating System and Application for Education 
ETC1503     ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     2(1-2-3) 

Computer Networking for Education  
ETC1504 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์     2(1-2-3) 

Maintenance of Computer Equipment 
ETC1505     กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    2(2-0-4) 

Law and Ethics in Information Technology  
 

รวม       19    หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 

 
    รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 

 
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต       3(3-0-6) 

Aesthetic Appreciation 
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน    3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills    
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู    3(2-2-5) 
  Morals and Ethics for Professional Teachers 
ETC2401     นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     2(2-0-4) 
  Innovation of  Educational Communication  

and Technology 
    รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
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ETC2402     การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     2(2-0-4) 
  Administration and Management of Educational 
  Communication and Technology 
ETC2403     จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     2(2-0-4) 

Ethics of Educational Technologist  
ETC2404     การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา     3(2-2-5) 

Design  and  Development of Audio Visual   
Media in Educational  Technology  

ETC2405     การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5)  
Radio and Television  Broadcasting Production for Education 
รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6) 

Thai Society in Global Context   
GES0205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 

Recreation for Quality of Life   
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 

Curriculum Development  
EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา       3(2-2-5) 

Quality Assurance in Education  
ETC2501     คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์        2(2-0-4) 

Computer Mathematics  
ETC2502 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา     2(1-2-3) 
  System Design Computer Education 
ETC2503     การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา       2(1-2-3) 
  Educational Information System 
ETC2504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

Computer Programming For education  
 
   รวม 21        หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
GEH0201  การพัฒนาตน        3(3-0-6) 
    Self Development  
GEL0203  ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 
    ASEAN Languages  
EDP3101  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5) 
    Learning Management and Classroom Management  
EDP3103  การวัดและประเมินผลการศึกษา       3(2-2-5) 
    Educational Measurement and Evaluation  
ETC3401       การสร้างสื่อการเรียนการสอน      3(2-2-5) 
    Production of Media Instruction  
ETC3402      เทคนิคการฝึกอบรม       3(2-2-5) 
    Techniques of Training  
ETC3403     การพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนิเมชั่นเพ่ือการศึกษา   2(1-2-3) 
    Development of Educational Computer Graphic and Animation  
  
    รวม  20 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
 

 EDP3102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
    Innovation and Information Technology in Education  
 ETC3404  การพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
    Computer System Design  for Education 
 ETC3501  การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา     2(1-2-3) 
    Educational Database Development  
 ETC3502     การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา    3(2-2-5) 
     Project development in Educationlal Technology and Computer  
 ETC3503     การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
    Production of Electronic Media for Education 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
  
 ETC3504     การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      2(1-2-3) 
    Computer Graphics Design  
 ETC3505     การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น    2(1-2-3) 
    Multimedia and Animation Lesson Design 
 PTC3601  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
    Learning  Manangement Design of Educational Technology  
    and Computer  
 
    รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
 EDP4101  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       3(2-2-5) 
    Research for Learning Development 
 EDP4301  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1     1(0-60-0) 
    Practicum 1  
 ETC4401    โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย   3(2-2-5) 
    Application Program for Instruction  on  Network  
 ETC4501     การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
    Web Design for Educational 
 PTC4602  การวิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
    Classroom Research in Educational Technology and Computer 3(2-2-5) 
  XXX XXXX วิชาเลือกเสรี        3(X-X-X) 
    รวม   16 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4  
ภาคเรียนที่ 2 

 
 EDP4102  ความเป็นครูวิชาชีพ       3(2-2-5) 
    Being Professional Teachers  
 EDPXXXX วิชาชีพครูเลือก        3(X-X-X) 
 EDP4302     การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2     1(0-60-0) 
    Practicum 2  
 ETCXXXX  วิชาเลือกเอก 1        2(X-X-X) 
 ETCXXXX  วิชาเลือกเอก 2        2(X-X-X) 
 XXX XXXX วิชาเลือกเสรี        3(X-X-X) 
 
    รวม 14 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 5  
ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
 EDP5301  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(0-360-0) 
    Internship 1  
    รวม 6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5  

ภาคเรียนที่ 2 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
 EDP5302  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-360-0) 
    Internship 2  
   
    รวม 6 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  (ภาคผนวก  ก ) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (5 ท่าน) 
              

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปีการศึกษา
ที่ส าเร็จ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตรนี้ 

1. นายเอกภพ  อินทรภู่   
3100504263327 

อาจารย์ ศษ.ม. 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2547 
กศ.บ. 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
พ.ศ. 2537 
 
 

การวิจัย 
เอกภพ  อินทรภู่. (2559). ผลการใช้       

รูปแบบการเรียนรู้  ผสมผสาน  
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การสื่อสารและการเรียนรู้  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัก 
สวนสุนันทา.  

เอกภพ  อินทรภู่. (2558). การพัฒนา 
รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน 
รายวิชา เทคโนโลยสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการเรียนรู้. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภักสวน
สุนันทา. (ได้รับทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)   

ปรมาภรณ์  สุขใส และเอกภพ  อินทรภู่.  
(2558). การพัฒนาบทเรียน  
ออนไลน์ เรื่อง การถ่ายภาพศิลป 
ส าหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี.
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภักสวน 

12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปีการศึกษา
ที่ส าเร็จ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตรนี้ 

   สุนันทา.  
ธนากร  อุยพานิชย์. เอกภพ  อินทรภู่.  

(2557). การจัดอันดับงานวิจัย
มหาวิทยาลัยประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภักสวน
สุนันทา. (ได้รับทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

ธนากร  อุยพานิชย์. เอกภพ  อินทรภู่.  
(2555). มโนทัศน์ของนักศึกษาที่มี
ต่อความสามารถการรู้หนังสือ และ
พระราชบัญญัติกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย 
ตามมาตรา 34. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา 

บทความวิจัย 
เอกภพ  อินทรภู่ และไพฑูรย์  ศรีฟ้า.  

(2558) การพัฒนาระบบการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านเว็บส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ปีที่7, ฉบับที่ 2, หน้า 161-174. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปีการศึกษา
ที่ส าเร็จ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตรนี้ 

2.นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง 
3110401050304  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ นานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ      
พ.ศ. 2555 
วท.ม.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2540 
บธ.บ.  
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ศ. 2535 

การวิจัย  
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2560).   

การพัฒนาสื่อการสอนจ าลอง 3 
มิติ เสมือนจริง วิชาวิทยาศาตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางการศึกษา ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1. 
(ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2559).  
ระบบเปรียบเทียบเอกลักษณ์ลาย
ผ้าไหมไทย โดยใช้กระบวนการ
ประมวลผล 

กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2558).  
การพัฒนาระบบแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยการ
ใช้ Ontology เป็นฐาน บน
ระบบปฏิบัติการ Android ในเขต 
พระนครกรุงเทพมหานคร.  

12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปีการศึกษา

ที่ส าเร็จ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน ชม./ภาค

การศึกษา 
ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตรนี้ 

2.นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง 
3110401050304 (ต่อ) 

  กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2557).  
การจ าแนกความสนใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูลและออนโทโลยีกรณีศึกษา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. 

กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2556).  
การประยุกตเ์หมืองข้อมูลโดยใช้
ออนโทโลยีเป็นฐานส าหรับพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน
กรุงเทพมหานคร. 

กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2555).  
การวิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งใจ
เรียนของผู้เรียนบนระบบ         
e Learning โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล: กรณีศึกษา รายวิชา GES 
1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการเรียนรู้.  

กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2554).  
การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการเลือกแขนงวิชาของ 
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2.นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง 
3110401050304 (ต่อ) 

  นักศึกษาด้วยเทคโนโลยีเหมือง
ข้อมูล: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

บทความ 
Kunyanuth Kularbphettong, and  
Nutthawut Limphoemsuk, “The  

effective of learning by 
augmented reality on      
Android platform”, Lecture 
Notes of the Institute for 
Computer Sciences, Social  
Informatics and 
Telecommunications 
Engineering, Springer (2017) 

Kunyanuth Kularbphettong, and 
Witchuda Kitviree, “Building Thai  

Regional Dialect System 
Based on Ontology”, the  
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2. นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง 
3110401050304 (ต่อ) 

  International Journal of 
Digital Content Technology 
and its Applications, (2016) 

Kunyanuth Kularbphettong, 
Praewphan Danchaiyaphuma, 
Udomlux Ampant 

“DEVELOPING OF E-LEARNING 
SYSTEM FOR THAI CUISINE” 
Economic and Social 
Development: Book of 
Proceedings (2016) 

Kunyanuth Kularbphettong, Satian 
Janpla, Udomlux Ampant, “THE          

RECCOMMENDER SYSTEM 
FOR SELECTING USED CARS” 
Economic and Social 
Development: Book of 
Proceedings (2016) 
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3. นางสาวสุดารัตน์   ศรีมา 
3100202472519 
 

อาจารย์ 
ดร. 

 

- ปร.ด.  
(เทคโนโลยีารสนเทศ                         
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ. 2560 
- กศ.ม. 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ.2548 
-  ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
พ.ศ.2540 
 
 

การวิจัย 
สุดารัตน์  ศรีมา. (2559). การพัฒนาผล 

การเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบสอบ เรื่อง มหันตภัยจาก
สารเสพติด ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1.  

วัชระ  สังโขบล และสุดารัตน์  ศรีมา.  
(2559). รูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานผ่านสื่อออนไลน์ 
กับประสิทธิภาพในการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 

สุดารัตน์  ศรีมา. (2557). การพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียผ่านสื่อออนไลน์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 

สุดารัตน์  ศรีมา. (2555). การพัฒนา 
กระบวนการบริหารสื่อและ 
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3100202472519 (ต่อ) 
 

อาจารย์ 
ดร. 

 

 ทรัพยากรการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ีนฐานด้วยการ
จัดการคุณภาพ. 

  

4. นายชัยวัฒน์ จิวพานิชย ์
3370600148929 
 

อาจารย์ 
ดร. 

 

- ปร.ด.  
(เทคโนโลยีสารเทศ                           
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ. 2559 
- ค.อ.ม. 
(เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ. 2551 
- ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
พ.ศ. 2544 
 
 

บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์  ชัยวัฒน์ จิว 
พานิชย์ และ ชมพูนุท ลิ้มเลิศ
มงคล. (2559). การสร้าง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บเพ่ือ
พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา. 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์. (2558). การสร้าง 
บทเรียนออนไลน์แบบบูรณากา
รสหวิทยาการ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา. 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์. (2557). การสร้าง 
และพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย 
เพ่ืออบรมการสร้างบทเรียนบน
เครือข่าย ส าหรับครูโรงเรียนร่วม
พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. 
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5.นายศิลปชัย พูลคล้าย 
3101000403592 
 

อาจารย์ 
 

- ศษ.ม. 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 
- ศศ.บ. 
(พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2547 
 

การวิจัย 
ศิลป์ชัย พูลคล้าย. (2560). การศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านในวิชาการศึกษา
ทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
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World International 
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and Economics (IC3SE), 21st-
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Inn Express Los Angeles – Lax 
Airport, International Airport, 
9901 S La Cienega Boulevard 
Los Angeles, California 90045 
Unites States. 

Sinchai Poolklai (2015). World  
Conference on Educational 
Sciences, (WCES-2015), 05-07 
February 2015, Novotel 
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Athens, Greece (Food Safety  
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   in Thailand: A Case of International 
Senior Tourists) 

  

6. นายชัชพล ชอบวิทยาคุณ   
3129900365082 
 

อาจารย์ - วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ. 2549 
- นศ.บ.  
(สื่อผสมและการโฆษณา) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
พ.ศ. 2541 
 
 

การวิจัย 
ชัชพล ชอบวิทยาคุณ (2559). การ 

พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ือบริหารจัดการ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบน
ระบบปฏิการ iOS. 

ชัชพล ชอบวิทยาคุณ (2559). ระบบ 
บริหารที่จอดรถ ด้วยการประยุกต์ใช้ 
IOT concept. 

ชัชพล ชอบวิทยาคุณ (2558). การ 
     พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ือบริหาร 

จัดการโครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ บนระบบปฏิการ Android. 

ชัชพล ชอบวิทยาคุณ (2557). การศึกษา 
สหพันธ์ต่อผลส าเร็จในการฝึกงาน ของ
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในแต่ละประเภทนักศึกษา.          
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บทความวิจัย 
Shutchapol Chopvitayakun.  

Hybrid Framework as a Cross 
Platform Tool For Designing and 
Developing a Mobile Application 
Serving The Internship Program 
Management, ACADEMICS 
WORLD 52nd INTERNATIONAL 
CONFERENCE, Los Angeles, USA 
21-11-2016 

Shutchapol Chopvitayakun. The  
Study of Internship 
Performances: Comparison of 
Information Technology Interns 
towards Students’ Types and 
Background Profiles, World 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

         ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ภาคสนามของวิชาชีพครูและวิชาเอกส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานสอนและงานอ่ืนๆ ในหน้าที่ครูภายใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา  โดยทางสาขาวิชาท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา จัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ และจัดประชุมเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ส าหรับวิชาเอก ผู้เรียนจะมีการ
เก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาที่เก่ียวกับการบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้ ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามเพ่ือแสดงผลการเรียนรู้ดังนี้  
 4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ 
สามารถคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าสู่วิชาชีพครู 
 4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการ
ท างาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4.1.3 เรียนรู้และแก้ปัญหาในการท างาน และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 
 4.1.4 น าปัญหาของพ้ืนที่มาท าการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนพร้อมน า
ผลไปใช้ในสถานการณ์จริง 

4.2 ช่วงเวลา  
            การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  
    ระยะที่ 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4       
    ระยะที่ 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5   
    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
   ระยะที่  1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 วัน 
   ระยะที่  2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียนส่วนรายวิชาเอกจัดเวลา   
ตามตารางสอนหรือจัดนอกเวลาตามความเหมาะสม 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
         นอกเหนือจากการท าโครงงานในรายวิชาต่างๆ และการท างานวิจัยในรายวิชาการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว หลักสูตร
ก าหนดให้นักศึกษาท าการวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง โดยศึกษาปัญหาการเรียนรู้ที่พบจริงในระหว่าง    
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 เพ่ือน ามาท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน
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ภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียนโครงการวิจัย น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการ              
เพ่ือขออนุมัติก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 1 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการวิจัย เขียนรายงานและน าเสนอ
ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
            นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน                  

ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย 
5.3  ช่วงเวลา  

    ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที  5 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
             ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                   

จ านวน 12 หน่วยกิต  หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย 
ก าหนดตารางการด าเนินงาน  จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษา  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน 
    5.6  กระบวนการประเมินผล   
                    การประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามขั้นตอนต่างๆ 
รายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด                  
โดยคณะกรรมการร่วมพิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4.    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ความเป็นครูมืออาชีพ 1. มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู โดยจัดเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายและต่อเนื่องทุกชั้นปีตลอด
หลักสูตร 
2. สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ มีภาวะผู้น า และผู้ตามที่ดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่
ดี 
 
3. ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเสริมจิตสาธารณะ ความเป็น
ผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
4. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และคณะเพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังความมีวินัย
ในตนเอง มีบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม  และการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
ประชาคมโลก  
 

  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมใน

การด าเนินชีวิต 
1.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 
1.1.3 ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.4 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง  คือการจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละวิชา  ให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร  โดย
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อาจารย์ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และพยายามแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ และก าหนดเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการประเมินผลใน
ทุก ๆ รายวิชา  มีระบบการให้คุณและโทษ เช่น ยกย่องนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ  เข้าเรียนและ
ท างานตรงเวลา  ในทางตรงกันข้าม  ตักเตือนไม่ให้ท าซ้ า เป็นต้น   

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การเข้า

เรียนอย่างสม่ าเสมอ  และการแต่งกาย  
1.3.2 ประเมินจากความเอาใจใส่  และความขยันในการร่วมกิจกรรมในชั้น

เรียน   
1.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต 
2.1.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  
2.1.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 

และธรรมชาติ 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นหลักการทางทฤษฎีร่วมกับ
การปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร 
และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี E-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บไซต์ และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ  
2.3.1 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.3.2 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.1 อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่าง อยู่เสมอ ๆ  
3.2.2 การน าเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม 
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การทดสอบ โดยใช้

แบบทดสอบ เป็นต้น 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
4.1.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
4.1.3 มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ในการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่
ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคล เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก และความสามารถในการรับผิดชอบการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานเป็น
กลุ่ม การร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.1.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   และมี E-book ให้
นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บน
เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าใจได้ง่าย 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ในการท าข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบไฟล์
เอกสาร นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   และมี E-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บไซต์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเลต และมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

               1) คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ  ศีล 5 
พรหมวิหาร 4 

 2) จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพครู และวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพครู ทั้งทางการพูด การแสดงความคิดเห็น และการกระท า
สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีคุณธรรมที่เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก  มีจิตสาธารณะ เสียสละ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
               1) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เน้นความมีวินัย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
2) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3) การวิเคราะห์แบบวิพากษ์ ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
5) การใช้กรณีศึกษา 
6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร     

 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
5) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปราย

ซักถาม 
  6. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการ

ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ กติกา เงื่อนไขข้อบังคับ  
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2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องการศึกษา
และวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และยังมีความรอบรู้ในด้านเนื้อหาความรู้ ทางเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาปรัชญาการศึกษวิชาชีพครูและความเป็นครู 
ส าหรับครูสอนเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์จิตวิทยาที่ใช้ในการสอนเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิเตอร์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ออกแบบและ  
การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์และเชื่องโยงของเนื้อหาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิเตอร์ในแต่ระดับชั้น  การจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาทางเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

  2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพครู ไปใช้ใน
การด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา สามารถประมวลความรู้ รวบรวมงานวิจัย 
น าเสนอผลการวิจัยด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 

  3) สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้น
เรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและประเมิน การวิจัย การ
จัดการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและ
น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิเตอร์ การวัดและประเมินผลการศึกษาส าหรับครูสอนเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ การวิจัยทางการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ การบริหารการศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และ
ประ เมิ นค่ า อ งค์ ค วามรู้   และสามารถน า ไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พครู                             
อย่างมีประสิทธิภาพ      

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           1) ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ ด้านการศึกษาและวิชาชีพครู  
2) จัดการเรียนการสอนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและน า

ความรู้จากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
4) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
5) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
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6) การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์
โลกแห่งความเป็นจริง 

7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร     
 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ 

2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
 6) ประเมินจากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
 7) ประเมินจากผลงาน การจัดสัมมนา การจัด นิทรรศการและกิจกรรม 
 8) ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาดูงาน และบันทึกการเรียนรู้ 
  

  2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

               1)  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์                 
และประเมินข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในงานสอนและการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหา ปฏิบัติงานสอนและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน                             
และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

 .2) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การเสนอทางออก และการแก้ไข
ปัญหา และสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ที่มี
ความสลับซับซ้อน น าเสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 3) สามารถสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

 4)  มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิเตอร์      
     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

               1) การวิเคราะห์แบบวิพากษ์วิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม  

2) การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์  
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
5) การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุ่ม 
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6) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและการสอนโครงงาน 
7) การสอนโดยการท างานเป็นทีม 
8) การสอนโดยให้ท าวิจัย 
9) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

               1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
5) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
6) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  รายงานกรณีศึกษาประเมินจาก

โครงงาน  
7) ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
8) ประเมินการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
9) การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค     

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะ ในการปฏิบัติงานครู  มี
ความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
   2) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใส่ผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่างเป็น
รายบุคคล รวมถึงมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
   3.) มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานครูร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และมี
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถบริหารจัดการภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น                
        2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม  

 3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ  
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปราย

ซักถาม 
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 

               1) สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

 2) สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ดุลยพินิจที่ดีประมวลผล แปลความหมาย 
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

 3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ สามารถสื่อสารกับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
 4) มีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดและเข้าใจข้อมูล
สารสนเทศด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้งตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียนการศึกษา 

      
     2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

               1) การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวหนังสือพิมพ์ 

2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่หลากหลายโดย ใช้สถานการณ์ ปัญหา 

กรณีศึกษา สถานการณ์จริงในการเรียนรู้โครงงาน และการวิจัย และสร้างทักษะด้านวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  

5. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย      
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    2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่อสาร 

               1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากชิ้นงาน 

3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

4) การน าเสนอ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ 
2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้   

 2.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
1) ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

2) มีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นวัตกรรม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการชั้นเรียนในวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ อย่างบูรณา
การ โดยสามารถน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฎิบัติ 
 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการจัดการเรียนรู้  

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
5) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
6) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน  รายวิชาที่เก่ียวข้อง 
5) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
6) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
 3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
  1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1.ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการด าเนิน
ชีวิต 

2.มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 
3.ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

      4.ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
2.ด้านความรู้ 

   1.มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
2.มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  
3.มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 

  1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  

2. เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
3. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

 

 
 3.2 ผลการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มวิชาชีพ 

 3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

            1) คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ  ศีล 5 
พรหมวิหาร 4 

  2) จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพครู และวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพครู ทั้งทางการพูด การแสดงความคิดเห็น และการกระท า
สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีคุณธรรมที่เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก  มีจิตสาธารณะ เสียสละ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
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3.1.2  ความรู้ 

                1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องการศึกษา
และวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และยังมีความรอบรู้ในด้านเนื้อหาความรู้ ทางเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาปรัชญาการศึกษวิชาชีพครูและความเป็นครู 
ส าหรับครูสอนเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์จิตวิทยาที่ใช้ในการสอนเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิเตอร์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ออกแบบและ  
การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์และเชื่องโยงของเนื้อหาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิเตอร์ในแต่ระดับชั้น  การจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาทางเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

  2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพครู ไปใช้ใน
การด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา สามารถประมวลความรู้ รวบรวมงานวิจัย 
น าเสนอผลการวิจัยด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 

  3) สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้น
เรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและประเมิน การวิจัย การ
จัดการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและ
น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิเตอร์ การวัดและประเมินผลการศึกษาส าหรับครูสอน เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ การวิจัยทางการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ การบริหารการศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และ
ประ เมิ นค่ า อ งค์ ค วามรู้   และสามารถน า ไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พครู                             
อย่างมีประสิทธิภาพ      

       
     3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
            1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์                 

และประเมินข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในงานสอนและการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหา ปฏิบัติงานสอนและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน การวิ จัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน                             
และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

 .2) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การเสนอทางออก และการแก้ไข
ปัญหา และสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ที่มี
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ความสลับซับซ้อน น าเสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 3) สามารถสรุปผลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

 4) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิเตอร์อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิเตอร์       

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                   1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะ ในการปฏิบัติงานครู  มีความ
ไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
  2) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใส่ผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่างเป็น
รายบุคคล รวมถึงมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 3.) มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานครูร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และมีความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถบริหารจัดการภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                1) สามารถศึกษา ท าความเข้าใจ เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

 2) สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ดุลยพินิจที่ดีประมวลผล แปลความหมาย น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 

 3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ สามารถสื่อสารกับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ         
ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

 4) มีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดและเข้าใจข้อมูลสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
อย่างรวดเร็ว ทั้งตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียนการศึกษา 
2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้  
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  3.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
 1) ความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
 2) มีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นวัตกรรม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะที่จะสอนอย่างบูรณาการ และ
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการชั้นเรียนในวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ อย่างบูรณาการ 
โดยสามารถน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฎิบัติ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)รายวิชาศึกษาทั่วไป 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลุ่มวิชาภาษา                
GEL0101 การใช้ภาษาไทย                
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารและการสืบค้น                
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารและทักษะการเรียน                
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน                
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ                
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์                
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต                
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก                
GEH0201 การพัฒนาตน                
GEH0202 ความจริงของชีวิต                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)รายวิชาศึกษาทั่วไป 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1
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GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                
GEH0204 ความเป็นพลเมือง                
GEH0205 ทักษะชวีิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยั                
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้                
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ                
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                
GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ                
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา                     

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม                     

EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู                     

EDP2101 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับครู 

                    

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร                     

EDP2103 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                    

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน 

                    

EDP3102 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

                    

EDP3103 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
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รายวิชา 1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
EDP4101 การวิจัยเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ 
                    

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ                     

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                    

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับครู 

                    

EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและ
การปรับตัว 

                    

EDP4204 จิตวิทยาการปรับ
พฤติกรรม 

                    

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก                     

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น                     

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ 

                    

EDP4208 การแนะแนวและการ
ให้ค าปรึกษา 

                    

EDP4209 การพัฒนาทักษะการ
คิดระดับสูง 
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รายวิชา 1.
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทาง

การศึกษา 
                    

EDP4211 การสอนเพศศึกษา                     

EDP4212 การออกแบบกราฟิก
เพ่ือการศึกษา 

                    

EDP4213 การออกแบบสารเพื่อ
การศึกษา 

                    

EDP4214 สื่ อคอมพิว เตอร์ เ พ่ือ
การศึกษา 

                    

EDP4301  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

                    

EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

                    

EDP5301 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

                    

EDP5302 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

ETC1401 
หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

                    

ETC1402 
การออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

                    

ETC1403 
การเลือกใช้และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

                    

ETC2401 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

                    

ETC2402 
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
 

                    

ETC2403         
จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

ETC2404         
การออกแบบและพัฒนาสื่อ
โสตทัศนวัสดุการศึกษา 

                    

ETC2405         
การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

                    

ETC3401 การสร้างสื่อการเรียนการสอน                     

ETC3402 เทคนิคการฝึกอบรม                     

ETC3403 
การพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
และแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา 

                    

ETC3404         
การพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา 

                    

ETC4401 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
เรียนการสอนบนเครือข่าย 

                    

ETC1501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอ ร์                     

ETC1502  
       

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต์ เพ่ือการศึกษา    

                    

ETC1503 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษา 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

ETC1504         
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  

                    

ETC1505   
กฎหมายและจริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

                    

ETC2501 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                     

ETC2502 
การออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร์การศึกษา          

                    

ETC2503 
การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา  

                    

ETC2504 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                
เพ่ือการศึกษา   
                   

                    

ETC3501 
การจัดท าฐานข้อมูล                 
ทางการศึกษา 

                    

ETC3502 
การพัฒนาโครงงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

                    

ETC3503 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์                             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

ETC3504 
การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

                    

ETC3505 
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
และแอนิเมชั่น 

                    

ETC4501 
การออกแบบเว็บไซต์              
เพ่ือการศึกษา 

                    

PTC3601 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

                    

PTC4602 
การวิจัยในชั้นเรียนทาง
เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

                    

ETC4701 
การจัดการเรียนรู้โครงงาน
เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

                    

ETC4702 
สัมมนาหัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีการศึกษาและ
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

ETC4703 
การจัดนิทรรศการด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย 

                    

ETC4704 อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา                     

ETC4705 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                     

ETC4706 สื่อเพ่ือการศกึษาทางไกล                    
 
 
 

ETC4707 
การออกแบบและ                      
การสร้างสรรค์สื่อการศึกษา 

                    

ETC4708 
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพ่ือการ
สื่อความหมาย 

                    

ETC4709 
ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
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หมวดที ่5.     หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558   หมวด 4      
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับ

รายวิชาและการทวนสอบในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
 1 )มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 2) สถานศึกษาที่นับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาสังคมศึกษามีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู้ส่วน

การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพที่ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีการวิจัยสัมฤทธิผลของ  
การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2) การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม  
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ  

3) การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อม

ของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา องค์
ความรู้ของผู้เรียน 

5) ผลงานของบัณฑิตที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรม เสริมความรู้ 
พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 6   
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หมวดที ่6.   การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
            การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่           
และอาจารย์พิเศษให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตรและบทบาทของรายวิชา
ต่างๆที่ สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับ
นักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  การท าวิจัยเพ่ือสร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์การด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educatinal 
Performance Excellence หรือ EdPEx) และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network Quanlity Assurance 
Criteria at Program Level) และการบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
           คณะครุศาสตร์มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวม ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
การจัดประชุมเป็นประจ า ทุก 2 เดือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์จัดให้มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตรติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นประจ า
ทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
          หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต
ตามมาตฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนที่คาดหลัวของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์
การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลผลความรอบรู้ ผลการสอบเพ่ือเป็นสมาชิก และขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และการมีงานท านอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลของครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และจากการประชุมระดับชาติ เช่น การประชุมทางวิชาการของครุสภา
ประจ าปี 
          คณะครุศาสตร์ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า
ทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การปรัรบปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรก าหนดว่าผู้ชับัณฑิตจะต้องมีคะแนน
ความพึงพอใจมากกว่าระดับ 3.5 คะแนน (จากระดับ 5 คะแนน) 
 
3. นักศึกษา 
             หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  
        3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา โดยการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ 
(คะแนน O-Net, GAT, และPAT) เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา การตรวจร่างกาย และสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต 
        3.2  หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
     (1) ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถท าให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 
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     (2)  มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับ
ค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืนๆ 
สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
     (3)  มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้ง
เรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 
              3.3  หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

4. อาจารย ์
              หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวใน
การรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน 
การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์   
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นสาขาใหม่ ในช่วงแรกยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  
 4.2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุ่มวิชาหรือวิชาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร หรือแนวทางที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดนโยบายการแต่งตั้ ง
อาจารย์ พิเศษไว้ดังนี้  

(1) ไม่มีอาจารย์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิว เตอร์ประจ า  หรือออาจารย์
อื ่น ใ น ส ัง ก ัด ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ ส ว น ส ุน ัน ท า  ที ่ม ีค ว า ม รู ้  แ ล ะ ห ร ือ
ประสบการณ์ตรวกับการสอนหัวข้อนั้น  

(2) เป็นการสอนหัว ข้อที่ต้องการ ให้นักศึกษามีโ อกาสได้ เ รียนรู้ เ พิ่อ เ พิ่ม เติม
ประสบการณ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  

(3) เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษานอกเขตกรุง เทพมหานคร 
ซึ่ งจ า เป็นต้องมีอาจารย์พิ เศษที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ ในสถานศึกษาแห่งนั้น 
ร่วมท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

  ส าหรับการอนุมัติแต่งตั้ งอาจารย์พิ เศษ จัดท าการเสนอขอต่อมหาวิทยาลัย  
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 4.4   การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
 (1)  การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาวิเคราะห์ความต้องการ 
คุณสมบัติ และเป้าหมายของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าแผนการบริหารก าลังคนเสนอขอต่อ
มหาวิทยาลัย 
 (2)  การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาจัดท าแผนอัตราก าลัง การบริหาร
อาจารย์ การหาต าแหน่งทดแทน การเลิกจ้าง และเกษียณอายุ ความคงอยู่ของอาจารย์ที่เพียงพอใน
การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร จัดท าแผนการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา การพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชการ การพัฒนาด้านการจัดกาเรียนรู้ การท าวิจัยเพ่ือสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ 
และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
           สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะครุ
ศาสตร์       มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน ( task analysis) 
แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี  
          หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
           หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 

6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 6.1  การบริหารบุคลากรสนับสนุนกาเรียนการสอน 
        (1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  
มีความเข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
  บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้           
มีการพัฒนาตนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
อย่างเหมาะสม 
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  6.2  การบริหารงบประมาณ 
  คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือใช้ใน
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนรายวิชาที่ อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา/
หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของคณะครุศาสตร์ งบประมาณท่ีได้รับตามแผนในแต่
ละปีงบประมาณใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ  การบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมเพ่ือสังคม  รวมทั้งการจัดท าโครงงาน
และการวิจัย   
    6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่ เอ้ือต่อ         
การเรียนรู้มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน  เช่น  โต๊ะ  
เก้าอ้ี  เครื่องขยายเสียง  เครื่องฉายประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย              
ได้แก่  ส านักวิทยบริการที่มีบริการทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล 
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออ่ืนๆ เช่น ต ารา หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี 
วีดิทัศน์  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 
    6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจ าสาขาวิชา                
ซึ่งจะท าให้มีการจัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรม เพ่ือรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ 

  

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร   

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี 
(มคอ.1) สาขาครุศาสตร์และ สาขาการศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ.2554 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  

   และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและราย
ผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6ภายใน 30 วัน                 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60  วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6. มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี  

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการจัดการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มอค.7 ในปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนรู้      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้(ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียน   โดยอาจารย์ผู้สอนจะ

ประเมินผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม   การอภิปรายโต้ตอบ  การตอบค าถามของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน  รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เพื่อตรวจสอบและสามารถ
ระบุได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอนการจัดท า
แผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
        การประเมินหลักสูตรด าเนินการเมื่อผู้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และต้องออกฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้  มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งท าการ
ส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษาและการมีงานท าตลอดจนประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัติงาน  โดยติดตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  มีความรับผิดชอบ และมี
ข้อด้อยในด้านใด  ซึ่งจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานข้างต้นรวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
          การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาและ
สภาพของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ–ป–อ) 
 

GEH0101  สุนทรียภาพกับชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 

 การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้
พ้ืนฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าด้านความงามและด้านอ่ืน ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถ
เข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยั่งเห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการด ารงอยู่
เพ่ือการสร้างสรรค์ 

 Having comprehension, aesthetic acquisition, aesthetic experience, 
and perception of the aesthetic principles of art through aesthetics to appreciate the 
value of beauty and other value of artworks and the art language as the mediation in 
order to understand art, contemplate the self-reflexivity to gain insights into what is 
relationship between the meaning of live and the living for creation. 

 
GEH0102  สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context 
             แนวความคิดพ้ืนฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทย
ความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้าน
ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
   Basic notion on Thai social, economic and politics; Relationship and 
role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and 
impaction from engagement gained as global member. 
 
GEH0201  การพัฒนาตน       3(3-0-6) 
  Self  Development 

 หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า
อย่างมีความสุข 

 Basic principle of human behavior; self and others understanding; self 
dignity; self development theories; self development process and methods; 
Interpersonal skills development; emotional management; Risk behavior prevention 
and ways to live a happy life. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  (บ-ป-อ) 
 
GEH0202 ความจริงของชีวิต          3(3-0-6) 

Truth of Life  
 แนวคิดและวิวัฒนาการการค้นหาความจริงของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน และ

ความเป็นไปของสรรพสิ่ง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ด าเนินไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนด โดยอยู่บนพ้ืนฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา  รวมถึงการน าหลักปรัชญาและศา
สนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ือการด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ 
   Concept and evolution on discovering the truth of life; self-
understanding, understanding others and the movements of things;  the criterion for 
ethics value judgment; life ideology  and concept for identified goal on the basis of 
philosophical religious aspects;  the application of philosophy and religious dhamma 
for self development and performing oneself in the society happily and peacefully. 
 
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม         3(3-0-6) 

Life in Multicultural Society 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจต
คติท่ีดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good 
attitudes towards living with others in multicultural society. 
 
GEH0204 ความเป็นพลเมือง         3(3-0-6) 
  Civic Education 

ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ ของพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความเป็นพลเมือง ที่มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ เพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดี 

 Essentials of citizenship, status and roles of people in the context of 
democracy, democratic form of government, democratic socialization, culture of 
citizenship, particularly in the environment, and public conscience and a sense of 
social responsibility in order to be a civilized human being. 
 
GEH0205       ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    3(3-0-6) 

Life Competencies for the Righteous  
ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 

ทักษะการคิดเพ่ือรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิ
ปัญญา และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การด ารงชีพอยู่ได้ด้วยตนเอง
และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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 Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, 
critical thinking skills, thinking skills to fully understand themselves, positive thinking 
skills, social skills, cognitive skills and other skills that can generate competencies for 
the 21st Century, living on their own and living in society with happiness. 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                   (บ-ป-อ) 

 
GEH0206    การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย      3(3-0-6)  

       Life Skill Development for Undergraduate Student 
ประวัติ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ความสัมพันธ์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศไทย การเข้าใจในชีวิตของ
การศึกษาเล่าเรียน การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิต
สาธารณะในมิติของเยาวชน จิตตปัญญาศึกษา โดยการเรียนรู้จนเกิดค่านิยม มีโลกทัศน์กว้างไกลด้าน
สังคม ภาษา และคิดแบบองค์รวม เพ่ือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ส าหรับสังคมคุณภาพ 

History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the 
relationship between Suan Sunandha Rajabhat University and both local and national 
identity, understanding of life-affirming experience on education, undergraduate 
student development for leadership and responsible supporter, character and self-
esteem development for university life, way to connect with academic facilities of 
the University community and social skills, community service and volunteering, and 
contemplative practices, each of which is student’s self-motivation for holistic world 
view to develop her / his own quality of life. 
 
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ         3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purpose  

 ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล และอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

 Thai for study skills; writing reports and academic work; information 
retrieval and making references using a variety of media; Thai usage for academic 
presentation in various forms. 

 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 English for Academic Purpose  

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเรียนรู้  การเขียนรายงานและผลงานการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลและการอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ 

 English for study skills; writing reports and academic work; 



81 
 

    
 

 

information retrieval and making references using a variety of media; English usage 
for academic presentation in various forms. 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                น(บ-ป-อ) 
 
GEL0203 

 
ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
     3(3-0-6) 

 ASEAN Languages  
 การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน ส าหรับการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 ภาษา) 

 Development of skill of ASEAN language on listening, speaking, 
reading and writing for communication and understanding on ASEAN society, 
tradition and culture (depending on individual interest). 
 
GES0101        เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้      3(3-0-6) 
  Information Technology for Communication and Learning 

 หลักการ ความส าคัญ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
สารนิเทศ ความมั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

 Principles and importance of basic knowledge on information technology,  
computer systems, computer software data, data communications and networking,  
internet usage, information searching process through the internet, information system 
security, laws and ethics in information systems and technology in the future. 
 
GES0102       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 

 บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พลังงาน การสื่อสารและ
โทรคมนาคม การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีใน
ชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 

 Role and development of science and technology, energy, 
communication and telecommunication, physical and mental health cares on 
promotion, safety on drugs and chemicals application in daily life on both physically 
and biologically. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                 น(บ-ป-อ) 
 
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 

Science and Technology for Environment 
 
  ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  Importance and effects of science and technology development 
towards environment, ecosystem and natural resources, biodiversity and 
conservation, environmental pollution, natural resources and eco-environments 
management. 
 
GES0202  การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
   หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการ
แก้ปัญหา มีการบูรณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
  Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 
evaluative thinking; rational for decision making, application of data and reason for 
problem solving process, integration of qualitative tools for decision making in daily 
life. 
 
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                                           3(3-0-6) 

Information Literacy 
ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมี

ประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและ
สร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจ เชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศ  

Importance of information data, efficient access to information 
sources, considerate information assessment, creative information usage and 
management, ethical and legal application on information access and usage. 
 
GES0204      คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                                             3(3-0-6) 
                   Mathematics for Life  
                      หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม 
สัญญา และตราสารหนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย 
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  Mathematical principles and approach related to daily life, making 
legal contract and bond via electronic devices or basic instant program. 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา              น(บ-ป-อ) 
 
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต               3(3-0-6) 
  Recreation for Quality of Life 

แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ  ขอบข่ายและประเภท
ของนันทนาการ  หลักการจัดและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ  นันทนาการกลางแจ้งและงาน
อดิเรก  นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของผู้น านันทนาการ                     

Concepts, theories, meaning and importance of recreation, the scope 
and type of recreation principles and activity design, outdoor recreation and hobby, 
recreation and quality of life of individuals and communities, the role of leader 
recreation. 

 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Life and Health 

การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู  ปัจจัย
ที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจ าวันได้ 

Health care in the dimension of health promotion, health prevention 
curative and rehabilitation in terms of life health factors on genders, ages, nutrition, 
health risk, including the application of health science in term of holistic in daily life. 
 

GEH0202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  

  แนวคิดและวิวัฒนาการการค้นหาความจริงของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน และ
ความเป็นไปของสรรพสิ่ง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ ด าเนินไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนด โดยอยู่บนพ้ืนฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา  รวมถึงการน าหลัก 
ปรัชญาและศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ือการด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุข
และสันติ 

  Concept and evolution on discovering the truth of life; self-
understanding, understanding others and the movements of things;  the criterion for 
ethics value judgment; life ideology  and concept for identified goal on the basis of 
philosophical religious aspects;  the application of philosophy and religious dhamma 
for self development and performing oneself in the society happily and peacefully. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     (บ–ป–อ) 
 

GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมี     
เจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good 
attitudes towards living with others in multicultural society. 
 

EDP1101  ปรัชญาการศึกษา  3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  

 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

 Philosophy, concepts and theories of education; Religions, economy, 
society and culture; Evolution of Thai education; Concepts and strategies of 
educational management to strengthen sustainable development; Creation of an 
educational vision; Application of philosophy, concepts and theories in education to 
develop educational institutions; Future trends of Thai education 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Languages and Cultures  

 วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มุ่ ง เน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและสังคมโลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษา
ที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

Speech communication for teachers; Principles, theories and 
techniques in Thai and foreign language usage focusing on listening, speaking, reading 
and writing skills; Thai and foreign languages for teachers; Relationship between 
language and society, and culture; Social structure and Thai culture; ASEAN 
community and the World society with their language usage; Language changes 
caused by social and cultural factors. 
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รหสัวิชา           ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                         น(บ–ป–อ) 
 
EDP1103 

 
จิตวิทยาส าหรับครู    

 
3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers  
  จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา

การศึกษาแนวทางการใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  Basic psychology; Developmental psychology of human; Psychology 
of learning and educational psychology; Guidelines for the use of psychology to 
understanding and supporting learners’ learning to achieve their full potential; 
Counseling psychology and guidance to advise learners for improving their quality of 
life. 
 
EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Morals and Ethics  for  Professional  Teachers  

  หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณ วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนดแนวทางปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการเสริมสร้าง
กระบวนการคิดด้วยจิตส านึกสาธารณะ และการเสียสละให้สังคม การเป็นผู้น าทางวิชาการ ฝึก
ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

  Good governance and honesty; Morality, ethics and code of ethics 
of teaching profession; Guideline for practices adherence to professional ethics; 
Reinforcement of thinking process of public awareness and social sacrifice; Academic 
leadership; Educational practice to develop community and society. 
 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

 หลักการ และแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการใน
จัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา    (บ–ป–อ) 

 Principles and concepts of curriculum development; Curriculum 
analysis; A process of curriculum development; Curriculum implementation; 
Guidelines for curriculum evaluation and applying results of the curriculum 
evaluation for curriculum revision. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา    น(บ–ป–อ) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education  

 หลักการ และแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง กระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
การวิเคราะห์การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 

 Principles and concepts of quality management in education; 
Guidelines for quality management in education; Learning activities and improving 
quality of learning management continuously, Process of quality evaluation; Analysis 
of quality assurance in Thai education and foreign education. 

 
EDP3101 

 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน   

 
3(2-2-5) 

 Learning Management and Classroom Management  
 หลักการ และแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนวทางการ

น าแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา 

  Principles and concepts in writing a learning management plan; 
Guidelines for writing a learning management plan; Effective implementation of 
learning management plans into practice; Learning management and learning 
environment; Theories and instructional models for analytical thinking, creative 
thinking and problem solving; Integrated and inclusive education;  Classroom 
management to create learning atmosphere; Development of learning centers in 
schools. 
 
EDP3102 

 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology in  
Education 

 

 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
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 Concepts and theories in innovation and technology in education; 
Information technology and communication for teachers; Learning resources and 
learning networks; Application of computer programs in education; Analysis of 
problems caused by using innovation, technology and information; Design, 
development, application, evaluation and improvement of innovations; Innovation 
for learning. 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                             น(บ–ป–อ) 
 
EDP3103 

 
การวัดและประเมินผลการศึกษา   

 
3(2-2-5) 

 Educational Measurement and Evaluation  
 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้ และ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

 Principles and techniques in educational measurement and 
evaluation; Constructing, using and checking the quality of learning evaluation tools; 
Performance assessment; Authentic assessment; Portfolio assessment; Formative and 
summative assessment; Usage of evaluation results for improving learning 
management and revising a curriculum; related basic statistics. 
 
EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  

 วิ ธี วิ ทย าการวิ จั ยทา งการศึ กษา   ทฤษฎี  และการออกแบบการวิ จั ย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา   
การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้           
เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 Educational research methodology; Theories and research design; 
Research process; Statistics for research; Classroom research; Usage of research 
process for problem solving; Research practice for improving learning management 
process; Research proposal; Research implementation; Writing a research report. 
 
EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  

 ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ ความเป็น
ครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การ
สร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและ
เลือกใช้สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา    น(บ–ป–อ) 

 Tasks and roles of teachers; Characteristics and professional 
standards; Being professional teachers; Knowledge management relating to teaching 
profession; teaching strategy, promotion of analytical thinking, synthetic Thinking and 
creative thinking; processes of seeking and choosing information; Laws related to 
teacher and teaching profession; Making progress in teaching profession, 
Development of teaching profession, Development of learners’ potential. 
 
EDP4201 

 
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
3(2-2-5) 

 Scouts, Junior Red Cross, and Learning 
Development Activities 

 

 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ฝึก
ปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

 Personality development and skills for teaching scouts, junior red 
cross and learner development activities; Significance of scouts, red cross and learner 
development activity teachers; Activities for promoting students to know themselves; 
Development of discipline, leadership and followership; Activities for promoting 
public awareness; Practices as a participant and a teacher. 
 
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Creativity for Teachers  

 แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

  Concepts, theories and process of creative thinking process; Factors 
affecting creative thinking; Learning management for promoting creative thinking; 
Techniques and skills for teachers in promoting creative thinking; Arranging 
atmosphere and activities for developing creative thinking. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                น(บ–ป–อ) 
 
EDP4203  

 
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 

 
3(2-2-5) 

 Psychology of Personality and Adjustment  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  กลไกในการปรับตัว  การ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

  Introduction to personality; Personality theories; Factors influencing 
personality; Personality measurement and development; Adjustment; Adjustment 
mechanism; Prevention and modification of problem behaviors. 

 
EDP4204 

 
จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 

 
3(2-2-5) 

 Psychology of Behavior Modification  
  ความรู้พ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการ

ปรับพฤติกรรม วิธีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือเข้า ใจสาเหตุของ
พฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในการลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  Introduction to behavior modification; Learning theory; Concepts, 
techniques and approaches for behavior modification; Methods of behavior 
observation and recording; behavior analysis to understand cause of behaviors; 
Application of behavior modification to reduce undesired behaviors and encourage 
desirable behaviors. 
 
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก 3(2-2-5) 
 Child Psychology  

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ของวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนปลาย  บุคลิกภาพ  การเล่น การเรียนรู้ตามวัย ปัญหาทาง
อารมณ์และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวิธีการแก้ปัญหา 

   Introduction to child psychology; Physical, emotional, social and 
intellectual development of early childhood up to late childhood; Personality; 
Playing and learning by age; Children’s emotional and behavioral problems and ways 
to solve the problems. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                น(บ–ป–อ) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Adolescent Psychology  

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาของเด็กวัยรุ่น เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของเด็กวัยรุ่น ปัญหาทางอารมณ์และปัญหา
ทางพฤติกรรมของวัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหา 

  Introduction to adolescent psychology; Physical, emotional, social 
and intellectual development of adolescents; Identity; Social environment of 
adolescents; Adolescents’ emotional and behavioral problems and ways to solve 
the problems. 
   
EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Creative Psychology of learning  

  จิตวิทยากับการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจ าและการลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว 
ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

  Psychology and learning; Development of learners; learning theories; 
Individual differences with learning; Transfer of learning; Remembering and 
forgetfulness; Personality and adjustment; Factors influencing learning achievement; 
Motivation to learn; Arrangement of environment for learning 
 
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการต่างๆของ
การแนะแนว เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการแนะแนว กระบวนการและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ให้ค าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 

  Introduction to guidance; Types of guidance; Guidance services; 
Tools and techniques to collect data for guidance; Processes and techniques of 
counseling; Characteristics and code of ethics for counselor; guidance services in 
schools 
 
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
 Developing Higher- Order Thinking Skills  

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการคิด และความคิดระดับสูง ทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นกลยุทธ์ความคิดระดับสูง ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การสอน
ความคิดระดับสูง การบูรณาการทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน 
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รหัสวิชา           ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        น(บ–ป–อ) 

  Introduction to thinking and higher-order thinking; Theories and 
instructional models focusing on higher-order thinking strategies; Critical thinking and 
its development; Creative thinking and its development; Problem-solving process; 
Higher-order thinking teaching strategies; Integrating higher-order thinking skills for 
teaching 
 
EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Introduction to Statistics in Education  

  หลักการทางสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการศึกษาด้วยสถิติ
บรรยายและสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล 
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณและน าเสนอผล
ค่าสถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 

  Principles of basic statistics, Quantitative data analysis with 
descriptive statistics and reference statistic, Qualitative data analysis; Data collection; 
Data analysis and interpretation; Practice of using software packages to calculate and 
present  results of data analysis for educational research 

 
EDP4211 การสอนเพศศึกษา 3(2-2-5) 
 Teaching of Sex Education  

  ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียน
เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพ
ระหว่างเพศและทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมประเพณี
ที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ 

  Meaning and scopes of sex education; Importance and need of sex 
education; Sexuality and human development; Attitudes and values related to sex; 
Relationship between gender and personal skills; Sexual behaviors; Sexual health; 
Society, culture and tradition influencing sexuality; sexuality rights and freedom 
 
EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Graphic Design for Education  

  พ้ืนฐานในการออกแบบกราฟิก ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ การสื่อความหมาย
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างสรรค์งานกราฟิก กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก การใช้
กราฟิกเพ่ือการศึกษา การประเมินผลการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ 

  Fundamental elements of graphic designs; Knowledge on art 
components; Communication and uses of computer programs to create graphics; 
Graphic production processes; Uses of graphics for education; Systematic evaluation 
of graphic designs 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                         น(บ–ป–อ) 
 
EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Message Design for Education  

  หลักการเขียน การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ 
การออกแบบ และการประยุกต์ใช้สื่อ หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา และงานวิจัยเพ่ือการออกแบบสื่อ การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะ 

  Principles of writing; Language use for communication through 
various forms of media, Analysis, design and application of media; Principles, theories 
of psychology and research for media design; tool application for developing and 
creating educational innovations according to specific attributes 

 
EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Education  

  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การทดลองใช้และการ
ประเมินสื่อ การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการศึกษา 
การจัดท าโครงงานผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา 

  Principles and theories of designing, Developing, Testing and 
evaluating media; Study of computer programs applicable in educational media 
development; Educational media production project 
 
EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
 Practicum 1  

  สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงาน
ครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการ
สอนผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

  Observing a school’s general environment, school administration, 
teachers’ tasks, behaviors and characteristics of teachers, learners Administration 
school administrators, media, learning resources and environment for learning, nature 
of students’ learning; Study and observe learning activity management; Practice in 
preparation, creation and use of learning materials; Classroom management; 
Instructional practice in a virtual classroom to prepare to become a professional 
teacher 
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EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
 Practicum 2  

  สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
จัดท ารายงานที่แสดงการคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

  Observing development and nature of learners, academic affairs 
administration, curriculum and relationship between a school and community, Micro 
teaching practice, Practice in writing learning management plan and designing 
learning activities and measurement and evaluation in accordance with learning 
objectives at each level of education and major; Practice in teaching, recording and 
reporting results of learning management; Observing peers’ teaching; Gathering, 
analyzing and writing a report to present his/her thought, task improvement and 
evaluation of his/her own learning 
  
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0) 
 Internship 1  

  การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความ
เป็นครู การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอ
ผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  Teaching practice, tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom management; Planning and 
implementing a project for encouraging and developing learners; measurement and 
evaluation to better quality of learning management as a professional teacher; 
Presentation of a classroom research proposal; writing a report of the internship 
exerience 
 
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0) 
 Internship 2  

  การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความ
เป็นครู การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอ
ผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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  Teaching practice, tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom management; Planning and 
implementing a project for encouraging and developing learners; measurement and 
evaluation to better quality of learning management as a professional teacher; 
Presentation of the classroom research report; writing a report of the internship 
experience 
 
ETC1401 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

Principles and Theories in Educational Technology 
and Communications 

    3(3-0-6) 

  วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ตลอดทั้งวิธีการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

  Analysis of principles and theories related to educational technology 
and communication, including their applications to teaching and learning. 
 
ETC1402         การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

Design  and  Development of  Educational 
Communication and Technology 

3(2-2-5) 

                          วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ เพื่อการน าเสนอ โดยเน้นกระบวนการออกแบบและการผลิต ตลอด
ทั้งการวางแผนในการนาเสนอสื่ออย่างเป็นระบบสาหรับการศึกษาและการฝึกอบรม 
                       Analysis of principles and theories related to educational technology 
and communication, Construction of a variety of media for presentation with 
emphasis on design and production processes, and planning for systematic media 
presentation for education and training. 
 
ETC1403 
 

 
การเลือกใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
Operation and Maintenance of Educational  
Communication and Technology Equipment 

 
2(1-2-3) 

 
 

 
                     ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัย เครื่องมือและอุปกรณ์
เทคโนโลยีการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

  Fundamental knowledge on electricity, electronics, safety, 
educational technology and communication tools and equipment, computer 
hardware, analysis of problems and solutions to the problems, electric appliances, 
and basic component of computers. 
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ETC2401          นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(2-0-4) 
 Innovation of Educational Communication and 

Technology  
 

  วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาตลอดทั้งวิธีการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การประเมิน
นวัตกรรม และการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

  Analysis of principles and theories related to innovative educational 
technology and communication, including their applications to teaching and learning. 
Evaluation innovation and effective presentation. 
 
ETC2402 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(2-0-4) 
 Administration and Management of Educational  

Communication and Technology 
 

  การออกแบบและการจัดสภาพแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ทั้งด้านกายภาพ จิตภาพ สังคมภาพ ปฏิบัติการติดตั้ง บารุงรักษา แก้ไข ปัญหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเครือข่ายในห้องเรียน และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                      Designing and managing the educational communication and 
technology, management of physical, psychological, social dimensions of the 
computer laboratory, practice in installing, maintaining, solving problems related to 
computers and network system in a classroom, and the use of application computer 
programs in designing a computer laboratory  
 
ETC2403 

 
จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
2(2-0-4) 

 Ethics of  Educational Technologist  
                       ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ ความเป็น
ครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ และในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้าง
เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและ
เลือกใช้สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
                       Tasks and roles of eduacational technologist; Characteristics and 
professional standards; Being professional eduacational technologist; Knowledge 
management relating to eduacational technologist profession; eduacational 
technologist strategy, promotion of analytical thinking, synthesis Thinking and 
creative thinking; processes of seeking and choosing information; Laws related to 
eduacational technologist profession; Making progress in eduacational technologist 
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profession, Development of eduacational technologist profession, Development of 
learners’ potential. 
รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                            น(บ–ป–อ) 
 
ETC2404         การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา    3(2-2-5) 
 Design  and  Development of Audio Visual  Media  

in Educational  Technology 
 

 หลักการ วิธีการในการสร้างสรรค์งานสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 
งานกราฟิก การถ่ายภาพ การผลิตรายการโทรทัศน์ และการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ด้านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบการเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการคิด และการประยุกต์ใช้ การ
น าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 Principles and methods of creative construction of audio visual  
media in educational  technology such as print media, graphic design, photography, 
television production, production of computer media, particularly electronic media, 
teaching and learning management, thinking processes and their applications. 
application of creative thinking to educational technology and computer education. 
 
ETC2405         การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 Radio and Television  Broadcasting Production for 
Education 

 

 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาตามประสงค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบต่างๆ 

  Creative thinking and management of radio and television 
bBroadcasting production for education, innovation and technology, and various 
forms of applications of radio and television bBroadcasting production. 
 
ETC3401       

 
การสร้างสื่อการเรียนการสอน 

 
3(2-2-5) 

 Production of Media Instruction  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรีนการสอน บทบาทและความสาคัญของ

สื่อการเรีนการสอน หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสื่อการเรีนการสอน การออกแบบ                           
และการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน การน าเสนอสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการจดลิขสิทธิ์
ผลงาน 

  Introduction to mmedia instruction, roles and importance of 
mmedia instruction, principles, and theories related to mmedia instruction, designing 
and creating mmedia instruction, effective presentation of mmedia instruction, 
procedures for copyright application. 
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ETC3402 

 
เทคนิคการฝึกอบรม 

 
3(2-2-5) 

 Techniques of Training  
  การให้ค าปรึกษาการจัดระบบการอบรมในรูปแบบทั่วไปรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝึกการคัดสรรเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่างๆ การท าโครงการฝึกอบรมและการ
ประเมินโครงการ 

  Consultation provision for managing various forms of training system 
such as traditional form of training and digital training mode, practice in selecting 
technology, human resource development and organizations, practice in formulating 
training projects and project evaluation. 
   
ETC3403         การพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 
 Development of Educational Computer Graphic and 

Animation 
 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น ศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น ความหมาย และความส าคัญ หลักการ
ออกแบบที่ใช้ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบบทเรียน และการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิ
เมชั่น การน าเสนอบทเรียน 

Theory of learning that corresponds to computer graphic and 
animation lessons. And animation Study the learning style related to computer 
graphic and animation. Meaning and importance. Design principles used for computer 
graphic and animation. Content analysis Learning Object Design Lesson design And 
the creation of computer graphic and animation lessons. Presenting the lesson. 
 
ETC3404         การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer System Design  for Education  
                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย บทบาทและความส าคัญของสื่อมัลติมีเดีย 
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย การน าเสนอสื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการประเมินผล                       
                       Introduction to multimedia, roles and importance of multimedia, 
principles, and theories related to multimedia, designing and develoment 
multimedia, effective presentation of multimedia, procedures for evaluation. 
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ETC4401         โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย       

Application Program for Instruction  on  Network 
3(2-2-5) 

 หลักการขั้นพ้ืนฐานของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย  
เปรียบคุณสมบัติของโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ออกแบบและสร้างสรรค์บทเรียน น าเสนอได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ 

  Basic principles of application program for instruction on network 
Advantages of different types of application program. Design and Creative lesson and 
effective presentation. 

 
ETC1501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     2(1-2-3) 
 Computer Architecture   

  คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หน้าที่ที่ เหมาะสมของคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด 
สถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่และคุณสมบัติของหน่อยน า
ข้อมูลเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล หน่วยความจ า การออกแบบคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับปรุงคอมพิวเตอร์เดิมให้ทันสมัยต่อโปรแกรมใหม่ๆ การใช้          
และการเลือกอุปกรณ์เสริมส าหรับคอมพิวเตอร์ 

 Computers The proper function of each computer. Computer 
Architecture Computer System Components Functions and Features Processor, 
memory unit, design, features of the computer to suit the application. Updating old 
computers to keep up with new programs. Using and Choosing Computer 
Accessories. 
 
ETC1502         ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา  2(1-2-3) 
 Operating System and Application for Education  

  คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการแต่ละชนิด หน้าที่การท างานของระบบปฏิบัติการ 
การจัดการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การก าหนดค่าระบบปฏิบัติการ ความแตกต่างของระบบปฏิบัติการ
ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย คุณสมบัติของโปรแกรมประยุกต์ที่จัดว่ าเป็น
โปรแกรมสามัญประจ าเครื่อง การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการป้องกันภัยคุกคาม การเลือกใช้
โปรแกรมประยุกต์ที่เสริมศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ตรงกับ
ศักยภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  Features of each operating system. Operating System Functionality 
Operating System Installation Management Operating system configuration Difference 
between the operating system of the host computer and the client computer. 
Application properties that are classified as ordinary applications. Installing 
Applications for Threat Protection Optimal use of computer applications. Application 
selection matches the overall potential of the computer. 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                           น(บ–ป–อ) 
 
ETC1503         ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
 Computer Networking for Education  

  หลักการสื่อสารข้อมูล และมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะของแต่ละรูปแบบ การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีของการสื่อสาร
ข้อมูลชนิดต่างๆ การเข้าถึงและการใช้งานการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารแบบ
พกพา ระบบอินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบ การติดตั้ง และการซ่อม
บ ารุงระบบอินเทอร์เน็ต 

  Principle of data communication And the standard of computer 
networks. Format of computer networks and features of each format. Data 
communication The technology of data communication of various kinds. Access to 
and use of computer data communications and portable communication equipment. 
Internet system Internet usage System design, installation and maintenance of the 
Internet. 

 
ETC1504         การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   2(1-2-3) 
 Maintenance of Computer Equipment  

 หลักการของการท างานของหน่วยคอมพิวเตอร์หน่วยต่างๆ เข้าใจคุณสมบัติ       
การท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด และอุปกรณ์เสริม ถอดและประกอบชิ้นส่วนภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์สาเหตุของการเสียหายของคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ได้ การส ารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล การป้องกันภัย
คุกคาม 

 Principles of operation of computer units. Understand the features of 
each computer device. And accessories Disassemble and assemble components within the 
computer. Analyze the causes of computer corruption and programs. Install the operating 
system program. And application Backup And data recovery Threat Protection. 
 

ETC1505   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 
 Law and Ethics in Information Technology  

 บริบททางสังคมของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา กฎหมาย 
กฎกระทรวง ประกาศ ที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ 
พระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ทันสมัยที่สุด ณ เวลานั้นๆ  กฎหมายที่
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ วิธีการกระท าทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายต่างๆ การสร้างจริยธรรมของตนเองที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ 
กฎกระทรวงและศีลธรรมอันดีงานในบริบททางสังคมไทยและสังคมโลก 
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 The social context of computer systems and information technology, 
law education, ministerial regulations, computer-related information and information 
technology, especially the Computer Crimes Act. The most up-to-date version at that 
time. Computer-aided approach and technology that does not conflict with rules 
and regulations. Ethical self-creation that is not against the law. The Act Promulgates 
Ministerial Regulations and Good Moral Works in the Thai Social and Social World. 
รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                            น(บ–ป–อ) 
 
ETC2501     คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์     2(2-0-4) 
 Computer Mathematics  

 ศึกษาเกี่ยวกับตรรกะศาสตร์ ระบบวงจรดิจิตอล ออกแบบวงจรดิจิตอล ระบบ
เลขฐานสองและฐานอ่ืนๆ  การบวก ลบ  คูณ หาร และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ ในระบบ
เลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนเลขฐาน ความน่าจะเป็น พีชคณิต บูลิน การค านวณก าลังไฟฟ้า 

 Study Digital Logic Circuits Digital circuit design Binary and other base 
systems, addition, subtraction, multiplication, division, and other mathematical 
processes. In the base number system. Base number change Probability, Boolean 
algebra, power calculation. 
 

ETC2502         
 
การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา   

 
2(1-2-3) 

 System Design Computer Education  
 องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์ เ พ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบ             

การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบอุปกรณ์รับรองระบบ การออกแบบคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์รับรองระบบ ทิศทางของระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษาในอนาคต การเสนอ
แนวคิดในการออกแบบเพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาให้หน่วยงานการศึกษาได้             
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของหน่วยงานนั้นๆ 

 System components Computer for education, system development, 
system analysis System design System design certification Design features of device 
certification system The direction of the computer system. For future study The 
proposed design concept for the development of computer systems for education of 
educational agencies is appropriate to the situation of such organizations. 
 
ETC2503         

 
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

 
2(1-2-3) 

 Educational Information System  
 การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศเ พ่ือการเรียนการสอน และสนับสนุน                   

เพ่ืองานบริหารสถาบันการศึกษา ศึกษากระบวนการใช้ ลักษณะเฉพาะของแต่ระบบ ประเภท 
ความส าคัญ และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการศึกษา การเสนอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของผู้ เรียนและสถาบันการศึกษา                           
ได้อย่างเหมาะสม 
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 Application of Information Systems for Teaching and Learning And support for 
educational administration Study the use process Characteristics of systems, types, 
importance and roles of information technology in educational management. The 
provision of modern information technology systems suitable for the context of 
learners and educational institutions. 
รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        น(บ–ป–อ) 
 
ETC2504 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
Computer Programming for Education 

3(2-2-5) 
 

 หลักการขั้นพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรม เปรียบคุณสมบัติของโปรแกรมภาษา
ชนิดต่าง ๆ เขียนอังกอริทึม เขียน เขียนโปรแกรมภาษาเพ่ือสั่งการค าควณ เขียนโปรแกรมภาษา            
เพ่ือตั้งเงื่อนไข เพ่ือการวนลูป เพ่ือรับข้อมูลอินพุทไปประมวลผลแล้วแสดงผลออกเป็นเอาท์พุท                  
และแสดงผลเป็นแผนภูมิเพ่ือการน าเสนอได้ 

 Basic principles of programming Advantages of different types of 
programming languages. Written programming language to compile languages. 
Programming language to set conditions. For looping To get the input data to the 
processor and output it as output. And display the chart as a presentation. 
   
ETC3501 การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา   2(1-2-3) 
 Educational Database Development   

 ความหมาย และความส าคัญ การตระหนักใช้ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา 
วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูล ระบบการไหลของข้อมูล การป้องกัน การส ารอง และ
การกู้คืนข้อมูล ของระบบฐานข้อมูล การสร้างระบบฐานข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูป 

 Meaning and Importance of using educational database systems; 
Database analysis; Database design; Data flow system, backup protection and data 
recovery. of the database system. Creating a database from the finished program. 
รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        น(บ–ป–อ) 
   
ETC3502         การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Project development in Educationlal Technology 

and Computer  
 

 แนวคิดในการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์เพ่ือการแก้ปัญหา การศึกษาข้อมูลเพ่ือแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและมี
ความเป็นไปได้ การเขียนโครงงานเพ่ือเสนออนุมัติ วางแผนการท าโครงงาน วางแผนและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาภายใต้โครงงานที่ออกแบบ การด าเนินงานโครงงาน สรุป อภิปรายผล และน าเสนอ
โครงงาน 

  Concept of project preparation Computer for education Analysis of 
computer problems to solve problems. Study the information to find a solution that 
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is both principle and feasible. Writing a project for approval Planning a project Plan 
and design a solution under the project design. Project implementation, discussion, 
results and project presentation. 
รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        น(บ–ป–อ) 
 
ETC3503         

 
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
Production of Electronic Media for Education  

 
3(2-2-5) 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ือการออกแบบและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร วิธีการ ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการวัดผลประเมินผลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลือกใช้โปรแกรม                     
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการศึกษา 

 Theory of learning for designing and producing electronic media for 
education documentation Procedures related to stages of content analysis. Design of 
learning objectives in electronic media; Evaluation process in electronic media; 
Selection of programs and applications for electronic educational programs. 
Production of electronic media for education. 
 
ETC3504         

 
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

    
2(1-2-3) 

 Computer Graphics Design  
 การพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก และภาพเคลื่อนไหว และเครือข่าย มัลติมีเดีย            

และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างงานประชาสัมพันธ์ในลักษณะงาน 2 มิติ อย่างมือ
อาชีพ การใช้โปรแกรมกราฟิกเพ่ือออกแบบวัตถุ 3 มิติ รวมถึงภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 มิติ 

 Computer Graphics Development And animations and multimedia 
networks and their applications in teaching. Creating professional press releases in a 
professional 2D manner. Using graphics programs to design 3D objects, including 3D 
animations. 
ETC3505       การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น  2(1-2-3) 
 Multimedia and Animation Lesson Design 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทเรียนมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น ศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ความหมาย และความส าคัญ หลักการออกแบบที่
ใช้ส าหรับบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
การออกแบบบทเรียน และการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น การน าเสนอบทเรียน 

 Theory of learning that corresponds to multimedia lessons. And 
animation Study the learning style related to multimedia and animation. Meaning 
and importance. Design principles used for multimedia and animation lessons. 
Content analysis Learning Object Design Lesson design And the creation of 
multimedia and animation lessons. Presenting the lesson. 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        น(บ–ป–อ) 
 
ETC4501       

 
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา 
Web Design for Educational 

 
3(2-2-5) 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา  
การวางแผน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง  การจัดการเว็บบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการประเมินผล   ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา  
                      Theory of learning that corresponds to web design for educational. 
Planning and ananlysis the learning style related to application. Web management 
on computer networks and evaluation Website Design for Education. 
 
PTC3601 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ 
Learning  Manangement Design of Educational 
Technology and Computer 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีการเรียนรู้  การออกแบบระบบการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา                
การด าเนินการ การประเมิน และน าเสนอการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 

 Learning theory Instructional System Design Learning Management 
Model Process Learning styles to Educational Technology and Computer Analysis 
Design Development Implement  Evaluation and Professional presentation of 
Learning Management. 

 
PTC4602 การวิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Classroom Research in Educational Technology and 

Computer  
 

 วิ ธี วิทยาการวิจัย ในชั้น เรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัย ในชั้น เรียน                       
และการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ การเสนอโครงการ            
เพ่ือท าวิจัยในชั้นเรียน  ด าเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 

  The importance of recreation leaders, types of leaders, the 
comparison of the traits between leaders and administrators,  tasks and obstructions 
in work performance of the  recreation leaders, practicum at sites as recreation 
leaders in educational technology and computer area and recommended practices 
and regulations on natural conservations, field trips. 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        น(บ–ป–อ) 
 
ETC4701 การจัดการเรียนรู้โครงงานเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ 
2(1-2-3) 

 Learning Management of Educational Technology 
and Computer Project 

 

 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
หลักการและแนวคิดในการท าโครงงานเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ความหมายและ
ประเภทของโครงงานเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและประโยชน์ของการท า
โครงงานเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนของการท าโครงงาน  การเขียนรายงานท า
โครงงาน การน าเสนอโครงงาน  ผลการท าโครงงาน ขั้นตอนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน แนวปฏิบัติในการสอนท าโครงงาน  บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา และ การประเมิน
โครงงานเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
                    The process of science, science process skills, Educational Technology 
and Computer projects; principle and concepts; Definition and types; stage; the 
report writing; presentation; the results; procedures and learning management of 
forms; practice in teaching; the role of advisors and assessment in Educational 
Technology and Computer projects. 
 
ETC4702 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
 Seminar of Special Topics in Educational 

Technology and Computer 
 

 หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ประเด็นหรือ
กรณีศึกษาประกอบการสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

The research methodology of  educational technology and computer, 
The issue or the case study of seminar in educational technology and computer; 
Design and Develogment Instruction; Education learning management of Career and 
Technology Area.  
   
ETC4703 การจัดนิทรรศการด้วยสื่อมัลติมีเดีย 2(1-2-3) 
 Multimedia for Exhibition  

  การออกแบบการเรียนรู้  และแนวโน้มของการจัดนิทรรศด้วยสื่อมัลติมีเดีย                
การวางแผน แนวคิดในการออกแบบ    เทคนิคการจัดและการประเมินผลนิทรรศการ ปฏิบัติการ          
จัดนิทรรศการด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
                     Learning design and trend of multimedia exhibition; Planning and 
concept of design; Technique and evaluation of multimedia exhibition. Practice of 
multimedia for exhibition. 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        น(บ–ป–อ) 
 
ETC4704 อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  2(1-2-3) 
 Internet for Education   

 พัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสืบค้นและเรียกใช้ข้อมูลทางไกล         
เ พ่ือวิ เคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ ในการแก้ปัญหาการศึกษา การสื่อสารเพ่ือการศึกษา            
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนอย่างมีระบบ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
                      Development of Internet network, surfing the Internet for and 
retrieval of information for analysis and synthesis of the body of knowledge to solve 
educational problems, educational communication through Internet networks, and 
the construction of systematic computer lessons on the Internet networks. 
 
ETC4705 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
 Computer Assisted Instruction  

  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ และการพัฒนา             
สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                        Principles and the theories related to planning, designing and 
developing Learning media by the utilization of computers and electronic media. 
   
ETC4706 สื่อเพื่อการศึกษาทางไกล 3(2-2-5) 
 Media for Distance Education  

  หลักการของการศึกษารายบุคคล การศึกษาทางไกล หลักการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อ การจัดสภาพแวดล้อม การออกแบบระบบการสอน และการใช้เทคโนโลยีสาหรับการสอน
ทางไกล ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 

  Principles of individual study, distance education, principles of 
teaching and learning, use of media in managing the instructional environments, 
designing instructional system, and use of appropriate technologies for distance 
education. 
 
ETC4707 การออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อการศึกษา 

Educational Media Design and Creativity 
3(2-2-5) 

 การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ เพ่ือการน าเสนอ โดยเน้นกระบวนการออกแบบ
และการผลิตตลอดทั้งการวางแผนในการน าเสนอสื่ออย่างเป็นระบบส าหรับการศึกษาและการ
ฝึกอบรม 

  Construction of a variety of media for presentation with emphasis on 
design and production processes, and planning for systematic media presentation for 
education and training. 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                        น(บ–ป–อ) 
 
ETC4708 ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการสื่อความหมาย 3(2-2-5) 
 Arts  and  Photography for  Communication 

Conveying  of  Meaning 
 

 การสร้ างสรรค์ งานถ่ายภาพเ พ่ือการสื่ อความหมาย หลักการถ่ายภาพ                           
เพ่ือการสื่อความหมาย หลักการจัดแสง เทคนิคของการถ่ายภาพ กล้องและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ 
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การถ่ายภาพในรูปแบบดิจิตอลเพื่อการสื่อความหมาย 

 Creating arts and photograph work for communication coverying of 
meaning, principles of photograph shooting for, principles of lighting for photograph 
shooting, techniques for photograph shooting, cameras and accessories for 
photograph shooting for communication coverying of meaning, practice in shooting 
photographs for communication coverying of meaning in a digital mode 
 
ETC4709 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 English for Educational Technology and Computer   

 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

 Development of communicative language skills including listening, 
reading, speaking, For communication in educational technology and computer 
area. 
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ภาคผนวก ข 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1. หลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอุดมศึกษาเมื่อวันที่....เดือน... พ.ศ....... 
2.   สภาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม ครั้งที่  
     5/2560 เมื่อวันที่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
3.  หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
4.  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 - เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
 - เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาวะปัจจุบัน 
 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
 โดยมีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
  1)  การปรับปรุงชื่อสาขาวิชาหลักสูตร 4 ปี เป็น หลักสูตร 5 ปี 
  2)  การปรับปรุงรหัสวิชา 
  3)  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
  4)  เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
  5)  รายวิชาที่ปรับออก  
  6)  รายวิชาที่ปรับเพิ่ม 
       7)  เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 
 
5. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
 1) การปรับปรุงแก้ไขชื่อสาขาวิชาหลักสูตร 4 ปี เป็น หลักสูตร 5 ปี 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อสาขาวชิา หลักสตูร 
4 ปี (หลักสูตรเดิม) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสาขาวชิา หลักสตูร 5 
ปี (หลักสูตรปรับปรุง

แก้ไข) 

เหตุผลที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
 

1 สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร ์

เพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกในการ
ประกอบวิชาชีพครู หรืออาชีพ
อิสระ มีความโดดเด่นทันสมยั 
สอดคล้องกับบริบททางสังคม การ
ปฏิรูปการศึกษา และสอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
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2) การปรับปรุงรหัสวิชา 
  - เหตผลที่ขอปรับปรุงแก้ไข เพ่ือไม่เกิดความซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน และสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ 

ล า
ดับ
ที ่

รหัสสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตร 4 ปี                     

(หลักสูตรเดิม) 

ล า
ดับ
ที ่

รหัสสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตร 5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุงแก้ไข) 

1 รหัสวิชา   
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ตั ว อั ก ษ ร  3  ตั ว              
และตัวเลข 4 หลัก ดังนี้ 
ก. ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
GEH หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
GEL หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 
GES หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
EDU หมายถึง วิชาการศึกษา 
EDT หมายถึง วิชาเฉพาะด้าน 
ข. ตัวเลข 4 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
ตั ว เ ล ข ห ลั ก พั น  ห ม า ย ถึ ง                             
ช้ันปีของนักศึกษาท่ีควรเรียน   
1 หมายถึง ช้ันปีท่ี 1  
2 หมายถึง ช้ันปีท่ี 2 
3 หมายถึง ช้ันปีท่ี 3  
4 หมายถึง ช้ันปีท่ี 4 
ตั ว เ ล ข ห ลั ก ร้ อ ย  ห ม า ย ถึ ง             
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา  
0 หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป 
1 หมายถึง วิชาบังคับ 
2 หมายถึง วิชาเลือก: นวัตกรรม
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3 หมายถึง วิชาเลือก: คอมพิวเตอร์ศึกษา
และสิ่งพิมพ์ 
4 หมายถึง วิชาเลือก: ภาพและเสียง 
5 หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ 
6 หมายถึง วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7 หมายถึง วิชาการศึกษา 
ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง 
ล าดับวิชา 

1 รหัสวิชา 
ประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัว 
และตัวเลข 4 หลัก ดังนี้ 
1) ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
GEH  หมายถึง  วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEL  หมายถึง   วิชาภาษา 
GES  หมายถึง   วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
EDP  หมายถึง   วิชาชีพครู 
PTC  หมายถึง   วิชาการสอนวิชาเอก 
ETC  หมายถึง   วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 
2) ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังน้ี  
ตั ว เ ล ข ห ลั ก พั น  ห ม า ย ถึ ง                                              
ช้ันปีของนักศึกษาท่ีควรเรียน 
1 หมายถึง ช้ันปีท่ี 1   
2 หมายถึง ช้ันปีท่ี 2 
3 หมายถึง ช้ันปีท่ี 3   
4 หมายถึง ช้ันปีท่ี 4 
5 หมายถึง ช้ันปีท่ี 5 
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง  
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
0   หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป 
1   หมายถึง วิชาชีพครูบังคับ 
2   หมายถึง วิชาชีพครูเลือก 
3   หมายถึง วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4,5 หมายถึง วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 
6,7 หมายถึง วิชาการสอนวิชาเอก 
ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 
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3)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม  
(หลักสูตร 4 ปี) 

โครงสร้างใหม่เปลี่ยนเป็น  
(หลักสูตร 5 ปี) 

1) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2554) 
(หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2560) 
ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
    จ านวน  30  หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
   จ านวน  30  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชา
เฉพาะ  

(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2554) 
ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 
(หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2560) 
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
    - วิชาชีพครู   
ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
    - วิชาเอก  
ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
ก. วิชาการศึกษา 
      จ านวน 21 หน่วยกิต 
ข.  วิชาบังคับ 
      จ านวน 27 หน่วยกิต 
ค.  วิชาเลือก 
      จ านวน 30 หน่วยกิต 
ง.  วิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ 
      จ านวน 6 หน่วยกิต 
จ.  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
      จ านวน 7 หน่วยกิต 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
    ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
2.1) วิชาชีพครู 
ก. วิชาการศึกษา 
    จ านวน 33 หน่วยกิต 
ข. วิชาชีพครู  
    จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค. วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู   
    จ านวน 14 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก 
ก. วิชาเทคโนโลยีการศึกษา    
    จ านวน 34 หน่วยกิต 
ข. วิชาคอมพวิเตอร ์
    จ านวน 34 หน่วยกิต         
ค.  วิชาการสอนวิชาเอก 
     จ านวน 6 หน่วยกิต  
ง.   วิชาเลอืก 
     จ านวน 4 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชา
เลือกเสร ี

(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2554) 
(หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2560) 
ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี
    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี
    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

รวมท้ัง
หลักสูตร 

(หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2554) 
ไม่น้อยกว่า   120  หน่วยกิต 
(หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2560) 
ไม่น้อยกว่า  160  หน่วยกิต 

หลักสูตร 4 ปี  
ไม่น้อยกว่า   127  หน่วยกิต 

 
 
หลักสูตร 5 ปี 
ไม่น้อยกว่า   164  หน่วยกิต 
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4)  เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (แยกตามหมวดวิชา) 
   4.1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3(3-0-6) GEL0101 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการสืบค้น 
English for 
Communication 
and Information 
Retrieval 

3(3-0-6) GEL0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการสืบค้น 
English for 
Communication and 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน 
English for 
Communication 
and Study Skills 

3(3-0-6) GEL0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน 
English for 
Communication and 
Study Skills 

3(3-0-6) 

GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 

GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
English for 
Academic 
Purposes 

3(3-0-6) GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 
 
 

3(3-0-6) 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคม
อาเซียน 
ASEAN Languages 

3(3-0-6) GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
ASEAN Languages 

3(3-0-6) 

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetics 
Appreciation 

3(3-0-6) GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic 
Appreciation 

3(3-0-6) 

GEH1102 สังคมไทยในบริบท
โลก 
Thai Society in 
Global Context 

3(3-0-6) GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก  
Thai Society in 
Global Context
  

3(3-0-6) 

GEH2201 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) GEH0201 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) 



112 
 

    
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
GEH2202 ความจริงของชีวิต 

Philosophy of Life 
3(3-0-6) GEH0202 ความจริงของชีวิต 

 Truth of Life 
3(3-0-6) 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารและ
การเรียนรู้ 
Technology for 
Communication 
and Learning 

3(3-0-6) GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารและการ
เรียนรู้ Information 
Technology for 
Communication and 
Learning 

3(3-0-6) 

GES1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3(3-0-6) GES0102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3(3-0-6) 

GES2201 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science, 
Technology and 
Environment 

3(3-0-6) GES0201 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science and 
Technology for 
Environment 

3(3-0-6) 

GES2202 การคิดและการ
ตัดสินใจ 
Thinking and 
Decision Making 
 

3(3-0-6) GES0202 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and 
Decision Making 

3(3-0-6) 

GES2203 ความรู้เท่าทัน
สารสนเทศ 
Information  
Literacy 

3(3-0-6) GES0203 ความรู้เท่าทัน
สารสนเทศ 
Information  Literacy 

3(3-0-6) 

GES2204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Mathematics for 
Life 

3(3-0-6) GES0204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

GES2205 นันทนาการเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 
Recreation for 
Quality of Life 

3(3-0-6) GES0205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิต 
Recreation for 
Quality of Life 

3(3-0-6) 
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 4.2)  หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDT1101 หลักการและทฤษฎี

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
Principles and 
Theories in 
Educational 
Innovation and 
Technology 
 

3(2-2-5) ETC1401 หลักการและทฤษฎี
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
Principles and 
Theories in 
Educational 
Technology and 
Communications 

3(3-0-6) 

EDT1102 การใช้และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ
เทคโนโลยีการศึกษา 

Operation and 
Maintenance of 
Educational 
Technology 
Equipment 

3(2-2-5) ETC1403 
 

การเลือกใช้และ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
Operation and 
Maintenance of 
Educational  
Communication and 
Technology 
Equipment 

2(1-2-3) 
 

EDT2103 การออกแบบสื่อ
กราฟิกเพ่ือการศึกษา 
Graphic Media 
Design  for  
Education 

3(2-2-5) ETC3504         การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
Computer Graphics 
Design 

2(1-2-3) 

EDT2104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา 
Information  and  
Communication 
Technology in 
Education 
 
 
 
 

3(2-2-5) ETC2401          นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  
Innovation of  
Educational 
Communication and 
Technology 

2(2-0-4) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDT3106 การผลิตสื่อวีดิทัศน์

เพ่ือการศึกษา 
Video Production 
for Education 

3(2-2-5) ETC2405         การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา 
Radio and 
Television  
Broadcasting 
Production for 
Education  

3(2-2-5) 

EDT2402 วิทยุกระจายเสียงผ่าน
เครือข่ายเพื่อ
การศึกษา Network 
Radio Broadcasting 
for Education 

3(2-2-5)    

EDT3406 การผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา 
Production of  
Educational 
Television 
Programs 

3(2-2-5)    

EDT3107 การสัมมนาทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

Seminar in 
Educational 
Technology 

3(2-2-5) ETC4702 สัมมนาหัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ 
Seminar of Special 
Topics in 
Educational 
Technology and 
Computer  

2(1-2-3) 

EDT4108 การวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 
Research in 
Educational 
Technology 

3(2-2-5) PTC4602 การวิจัยในชั้นเรียนทาง
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ 
Classroom Research 
in Educational 
Technology and 
Computer  
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDT4109 การศึกษาอิสระทาง

เทคโนโลยีการศึกษา 

Independent 
Study in 
Educational 
Technology 
 

3(2-2-5) ETC3502
  

การพัฒนาโครงงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ 
Project 
development in 
Educationlal 
Technology and 
Computer 

3(2-2-5) 

EDT2201 ทฤษฎีและหลักการ
ออกแบบสื่อการศึกษา 

Theories and 
Principles of 
Educational Media 
Design 

3(2-2-5) ETC2404 การออกแบบและ
พัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุ
การศึกษา 
Design  and  
Development of 
Audio Visual  Media  
in Educational  
Technology 
 

3(2-2-5) 

EDT2202 การคิดสร้างสรรค์ทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

Creativity in 
Educational 
Technology 
 
 

3(2-2-5) PTC3601 การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์  
Learning 
Manangement Design 
of Educational 
Technology and 
Computer 

3(2-2-5) 

EDT2204 สื่อเพ่ือการศึกษาตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง    
Educational Media 
According to the 
Sufficiency 
Economy 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) ETC3401 การสร้างสื่อการเรียน
การสอน 
Production of Media 
Instruction 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDT3205 การบริหารจัดการ

ศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้ Management 
of Learning 
Resources Center  
 
 

3(2-2-5) ETC2402 การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
Administration and 
Management of 
Educational  
Communication and 
Technology 

2(2-0-4) 

EDT3206 การจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา 
Organizing 
Educational 
Exhibition 
 

3(2-2-5) ETC4703 การจัดนิทรรศการด้วย
สื่อมัลติมีเดีย 
Multimedia for 
Exhibition 

2(1-2-3) 

EDT3207 เทคนิคการจัด
ฝึกอบรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา  
Training 
Techniques in 
Educational 
Technology  

3(2-2-5) ETC3402 เทคนิคการฝึกอบรม  
Techniques of 
Training 

3(2-2-5) 

EDT4208 สื่อเพ่ือการศึกษา
ทางไกล  
Media for Distance 
Education 
 

3(2-2-5) ETC4706 สื่อเพ่ือการศึกษา
ทางไกล  
Media for Distance 
Education 

3(2-2-5) 

EDT2301 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา  
Computer 
Networking for 
Education 
 
 
 
 
  

3(2-2-5) ETC1503         ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 
Computer 
Networking for 
Education 
  

2(1-2-3) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDT2302 การบริหารจัดการ

หอ้งปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 
Management of 
Computer Lab for 
Education 

3(2-2-5) ETC1504         การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  
Maintenance of 
Computer 
Equipment 

2(1-2-3) 

EDT2303 การออกแบบเว็บไซต์
เพ่ือการศึกษา      
Web Design for 
Education 

3(3-0-6) ETC4501 การออกแบบเว็บไซต์             
เพ่ือการศึกษา 
Web Design for 
Educational  

3(2-2-5) 

EDT2304 การผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
การเรียนรู้ 
Production of 
Computer-Assisted 
Learning Media  

3(2-2-5) ETC4705 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
Computer Assisted 
Instruction  

3(2-2-5) 

EDT3305 การออกแบบ
มัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา 
Design of 
Educational 
Multimedia 

3(2-2-5) ETC3505 การออกแบบบทเรียน
มัลติมีเดียและแอนิ
เมชั่น 
Multimedia and 
Animation Lesson 
Design 

2(1-2-3) 

EDT3306 การผลิตสื่อแอนนิ
เมชั่นเพ่ือการศึกษา 

Production of  
Animation Media 
for Education 

3(2-2-5) ETC3403 การพัฒนาคอมพิวเตอร์
กราฟิก และแอนิเมชั่น
เพ่ือการศึกษา 
Development of 
Educational 
Computer Graphic 
and Animation 

2(1-2-3) 

EDT3308 ระบบการบริหาร
จัดการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  
Management 
System of 
Electronic Books 
 

3(2-2-5) ETC2503 การจัดระบบ
สารสนเทศทางการ
ศึกษา 
Educational 
Information System  

2(1-2-3) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDT3404 ศิลปะกับการถ่ายภาพ

เพ่ือการศึกษา  
Arts and 
Photography for 
Education 

3(2-2-5) ETC4708 ศิลปะกับการถ่ายภาพ
เพ่ือการสื่อความหมาย 
Arts  and  
Photography for  
Communication 
Conveying  of  
Meaning 
 

3(2-2-5) 

EDT3501 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา1 
English for 
Educational 
Innovation and 
Technology 1 
 

3(2-2-5) ETC4709 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ 
English for 
Educational 
Technology and 
Computer 

3(2-2-5) 
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5)  รายวิชาที่ปรับออก 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EDT2105 

 
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
Technology of Photography 

 
3(2-2-5) 

EDT2203 การใช้แหล่งวิทยาการเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
 Utilization of  Academic Resources for Education  
EDT4209 วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 System Approaches in Educational Technology  
EDT4210 การจัดการและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(2-2-5) 
 Management and Quality Assurance in Educational  

Technology 

 

EDT3307 การผลิตสิ่งพิมพ์เพ่ือการศึกษา    3(2-2-5) 
 Production of  Educational Printed  Materials  
EDT2401 เสียงและการบันทึกเสียงเพ่ือการศึกษา 

Sound and Recording for Education 
3(2-2-5) 

EDT2403 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
Computer -Created Photographs for Education 

3(2-2-5) 

EDT3405 การถ่ายภาพเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา 
Photography for Advertising and Publicizing in Education 

3(2-2-5) 

EDT3407 การวิจารณ์และประเมินภาพยนตร์ทางการศึกษา 
Criticism and Evaluation of Educational Films 

3(2-2-5) 

EDT3601 การทดลองปฎิบัติงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
Practicum in Educational Innovation and Technology 

2(0-120-0) 

EDT4602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
Professional Experience Training in Educational Innovation 
and Technology 

5(0-300-0) 
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6) รายวิชาที่ปรับเพิ่ม 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 

GEL0204 ภาษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careers  

   3(3-0-6) 
 

GEH0203 
 

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

GEH0204 
 

ความเป็นพลเมือง 
Civil Education 

3(3-0-6) 

GEH0205 
 

ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
Life  Skills for The Absolute Human 

3(3-0-6) 

GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
Life Skill Development for Undergraduate Student 

3(3-0-6) 
 

GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3(3-0-6) 
 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู  
Morals and Ethics for Professional Teachers 

3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development 
Activities 

3(2-2-5) 

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 

EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EDP4210 

 
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

 
3(2-2-5) 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา 
Teaching of Sex Education  

3(2-2-5) 

EDP4212 การออกแบบกราฟิกเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Graphic Design for Education  
EDP4213 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Message Design for Education  
EDP4214 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Education  
EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
 Practicum 1  
EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
 Practicum 2  
EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-360-0) 
 Internship 1  
EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0) 
 Internship 2  
ETC1402 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

Computer Architecture 
3(2-2-5) 

ETC1502 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา  2(1-2-3) 
 Operating System and Application for Education  
ETC1505   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 
 Law and Ethics in Information Technology  
ETC2501     คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์     2(2-0-4) 
 Computer mathematics  
ETC2502 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา   2(1-2-3) 
 System Design Computer Education  
ETC2504        การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer programming for education  
ETC3501 การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Database Development  
ETC3503         การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 

Production of Electronic Media for Education 
3(2-2-5) 

ETC4401         โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย       3(2-2-5) 
 Application Program for Instruction  on  Network  



122 
 

    
 

 

 

รหัสวิชา 
 
PTC4602 

ชื่อวิชา 
 
การวิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
Classroom Research in Educational Technology and 
Computer 

น(บ-ป-อ) 
 

3(2-2-5) 

ETC4704 อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  2(1-2-3) 
 Internet for Education  
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7)  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDT1101 หลักการและทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5)                                         

Principles and Theories in Educational Innovation  
and Technology  
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ลักษณะของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณของนัก
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  และแนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

ETC1401 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา      3(3-0-6) 
 Principles and Theories in Educational  
Technology and Communications  
วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษาตลอดทั้งวิธีการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน 

EDT1102 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา      3(2-2-5) 
 Operation and Maintenance of Educational  
                Technology Equipment 
      ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หลักการท างาน วิธีการใช้ 
การบ ารุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา  ปฏิบัติการติดตั้ง การใช้ การ
ตรวจสอบข้อขัดข้อง การซ่อมแซมเบื้องต้น 

ETC1403 การเลือกใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์                        2(1-2-3) 
                    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       
  Operation and Maintenance of Educational  
                   Communication and Technology Equipment           
                   ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ปัญหา แก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDT2103 การออกแบบสื่อกราฟิกเพ่ือการศึกษา                         3(2-2-5) 
 Graphic Media Design for Education 
 แนวคิด ทฤษฏี ประเภท ลักษณะ คุณสมบัติของสื่อกราฟิกเพ่ือ
การศึกษา  หลักการและองค์ประกอบในการออกแบบ   วัสดุอุปกรณ์และโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในการผลิตวัสดุกราฟิก  ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อ
กราฟิกเพ่ือการศึกษา  

ETC3504        การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก          3(2-2-5) 
  Computer Graphics Design 
                   การพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก และภาพเคลื่อนไหว และเครือข่าย 
มัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างงานประชาสัมพันธ์ใน
ลักษณะงาน 2 มิติ อย่างมืออาชีพ การใช้โปรแกรมกราฟิกเพ่ือออกแบบวัตถุ 3 มิติ 
รวมถึงภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 มิติ 

EDT2104 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา                3(2-2-5) 
 Information and Communication Technology  
                in Education 
 ความส าคัญ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารที่มีต่อการศึกษา แหล่งสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  การจัดการฐานข้อมูล การ
ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศต่างๆทางการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิบัติการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บ สื่อสาร และถ่ายทอดสารสนเทศบนเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
   

ETC2401       นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       2(2-0-4)
           Innovation of Education Technology and   
                     Communication 
                   วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตลอดทั้งวิธีการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน การประเมินนวัตกรรม และการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDT3106 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา                                3(2-2-5) 

Video Production for Education 
สาระส าคัญของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหา จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน วิธีสอน สื่อ 
การวัดและการประเมินผล การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและน าไปทดลองปฏิบัติการสอนจุลภาค 

ETC2405        การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์       3(2-2-5) 
                    เพ่ือการศึกษา  

                 Radio and Television  Broadcasting Production  
                 for Education  

ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเกี่ยวกับการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาตามประสงค์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ 

EDT2402 วิทยุกระจายเสียงผ่านเครือข่ายเพื่อการศึกษา                  3(2-2-5) 
Network Radio Broadcasting for Education  

 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ระบบเครือข่าย  
เครื่องมือ   อุปกรณ์ และโปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง ผ่านวิทยุเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

EDT3406 การผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา                       3(2-2-5)              
                Production of Educational Television Programs                
               หลักการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา อุปกรณ์และเครื่องมือ
การผลิต การวางแผนการผลิต การเลือกเรื่อง การเขียนบท การตัดต่อภาพและ
เสียง  ปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDT3107 การสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา                             3(2-2-5) 

Seminar in Educational Technology  
การส ารวจสภาพปัญหาทางการศึกษา  การศึกษาผลงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีการศึกษา การน าความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา   การสรุปรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่สนใจ            
การเตรียมการจัดสัมมนาด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม  ปฏิบัติการสัมมนา             
สรุปและเผยแพร่ผลการสัมมนาสู่เครือข่าย 

ETC4702 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการศึกษา              2(1-2-3) 
                   และคอมพิวเตอร์     

 Seminar of Special Topics in Educational  
                  Technology and Computer  

                     หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
ประเด็นหรือกรณีศึกษาประกอบการสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
การออกแบบและพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

EDT4108 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                               3(2-2-5)  
Research in Educational Technology  

         การศึกษารายงานการวิจัยและปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา             
การประเมินการผลิตสื่อการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ            
ที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานการวิจัย   ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
เขียนรายงานวิจัย และน าเสนอเพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย 

PTC4602 การวิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีการศึกษา               3(2-2-5) 
                  และคอมพิวเตอร์              
                   Classroom Research in Educational Technology  
                   and Computer  

วิธีวิทยาการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาเอกสารผลงานวิจัย               
ในชั้นเรียน และการวิ เคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา                 
และคอมพิวเตอร์ การเสนอโครงการ เพ่ือท าวิจัยในชั้นเรียน  ด าเนินการวิจั ย               
เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
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EDT4109 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการศึกษา                        3(2-2-5) 

Independent Study in Educational Technology 
                การค้นคว้าบูรณาการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา  การวางแผนจัดท าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการผลิต การใช้  การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน ภายใต้
ค าแนะน าของผู้สอน  

ETC3502   การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษา               3(2-2-5) 
                   และคอมพิวเตอร์                                     
                   Project development in Educationlal  
                   Technology and Computer  

แนวคิดในการจัดท า โครงงานคอมพิวเตอร์ เ พ่ือการศึกษา             
การวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการแก้ปัญหา การศึกษาข้อมูลเพ่ือแสวงหา
วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและมีความเป็นไปได้ การเขียนโครงงานเพ่ือเสนอ
อนุมัติ วางแผนการท าโครงงาน วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาภายใต้
โครงงานที่ออกแบบ การด าเนินงานโครงงาน สรุป อภิปรายผล และน าเสนอ
โครงงาน 

EDT2201 ทฤษฎีและหลักการออกแบบสื่อการศึกษา                     3(2-2-5)                                
Theories and Principles of Educational Media Design 
 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิต

สื่อการศึกษา รูปแบบของสื่อการศึกษา ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ผลิตและน าเสนอ การประเมินสื่อการศึกษา  ปฏิบัติการออกแบบ ผลิตและประเมิน
สื่อการศึกษา  

ETC2404 การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา      3(2-2-5) 
 Design  and  Development of Audio Visual   

                   Media in Educational  Technology  
หลักการ วิธีการในการสร้างสรรค์งานสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา 

ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ งานกราฟิก การถ่ายภาพ การผลิตรายการโทรทัศน์ และการผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบการเรียนการสอน ตลอดจน
กระบวนการคิด และการประยุกต์ใช้ การน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
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EDT2202 การคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีการศึกษา                     3(2-2-5)                                         

Creativity in Educational Technology  
ความหมายและกระบวนการความคิดสร้างสรรค์  สื่อสร้างสรรค์ การ

จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์  ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 

ETC4707 การออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อการศึกษา      3(2-2-5) 
Educational Media Design and Creativity 
Learning  Design of Science Learning Area 
การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ เพ่ือการน าเสนอ โดยเน้น

กระบวนการออกแบบและการผลิตตลอดทั้งการวางแผนในการน าเสนอสื่ออย่าง
เป็นระบบส าหรับการศึกษาและการฝึกอบรม 

EDT2204 สื่อเพ่ือการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                   3(2-2-5) 
 Educational Media According to the Sufficiency Economy 
      หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการออกแบบ  การบูรณาการศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
ปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ วัสดุรีไซเคิล 

ETC1403  การสร้างสื่อการเรียนการสอน                              3(2-2-5) 
                      Production of Media Instruction    
            Operation and Maintenance of Educational  
                      ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสร้างสื่อการเรีนการสอน บทบาทและ
ความสาคัญของสื่อการเรีนการสอน หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรีน
การสอน การออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อการเรีนการสอน การน าเสนอสื่ออย่าง
มีประสิทธิภาพ กระบวนการจดลิขสิทธิ์ผลงาน 
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EDT3205 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
               เพ่ือการศึกษา                         
 Management of Computer Lab for Education 
                ความส าคัญของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         
การออกแบบ  การก าหนดลักษณะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการข้อมูลในเครือข่าย การควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัย  
ปฏิบัติการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

ETC2402        การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา         2(2-0-4) 
  Multimedia for Exhibition 
                     การออกแบบการเรียนรู้ และแนวโน้มของการจัดนิทรรศด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย การวางแผน แนวคิดในการออกแบบ เทคนิคการจัดและการประเมินผล
นิทรรศการปฏิบัติการจัดนิทรรศการด้วยสื่อมัลติมีเดีย 

EDT3206 การจัดนิทรรศการทางการศึกษา                                 3(2-2-5) 
 Organizing Educational Exhibition 
 บทบาท ความส าคัญ ประเภท และแนวโน้มของการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา  การวางแผน แนวคิดในการออกแบบ    เทคนิคการจัดและการ
ประเมินผลนิทรรศการทางการศึกษา ปฏิบัติการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 
 
 
   

ETC4703        การจัดนิทรรศการด้วยสื่อมัลติมีเดีย                         2(1-2-3)
  Innovation of Education Technology and   
                     Communication 
                    วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาตลอดทั้งวิธีการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน การประเมินนวัตกรรม และการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 

EDT3207 เทคนิคการจัดฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา               3(2-2-5) 
         Training Techniques in Educational Technology 
         หลักการพ้ืนฐานของการฝึกอบรม การวางแผน ความส าคัญและ
เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม            
การประเมินผลการฝึกอบรม ปฏิบัติการจัดฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา              
โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมต่าง ๆ 

ETC3402       เทคนิคการฝึกอบรม                                         3(2-2-5) 
                   Training Techniques 
                    การให้คค าปรึกษาการจัดระบบการอบรมในรูปแบบทั่วไปรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการคัดสรรเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่างๆ         
การท าโครงการฝึกอบรมและการประเมินโครงการ 
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EDT2301 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                    3(2-2-5)         3(2-2-5) 
 Computer Networking for Education 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย   การเชื่อมโยงเครือข่าย             
การบริหารทรัพยากรเครือข่าย  การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการศึกษา   
ปฏิบัติการติดตั้งและใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

EDP1101  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา        2(1-2-3) 
  Computer Networking for Education 

หลักการสื่อสารข้อมูล และมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะของแต่ละรูปแบบ การสื่อสาร
ข้อมูล เทคโนโลยีของการสื่อสารข้อมูลชนิดต่างๆ การเข้าถึงและการใช้งานการ
สื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ระบบอินเทอร์เน็ต 
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบ การติดตั้ง และการซ่อมบ ารุง
ระบบอินเทอร์เน็ต 

EDT2302 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5)  
               Management of Computer Lab for Education 
                ความส าคัญของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          
การออกแบบ  การก าหนดลักษณะวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการข้อมูลในเครือข่าย การควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัย  
ปฏิบัติการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

ETC1504        การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์        2(1-2-3) 
 Maintenance of Computer Equipment           
          หลักการของการท างานของหน่วยคอมพิวเตอร์หน่วยต่างๆ เข้าใจ

คุณสมบัติ การท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด และอุปกรณ์เสริม ถอด
และประกอบชิ้นส่วนภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์สาเหตุของการเสียหายของ
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์
ได้ การส ารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล การป้องกันภัยคุกคาม 
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EDT2303 การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา                                    
3(2-2-5)          3(2-2-5) 
               Web Design for Education 
               หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เ พ่ือ
การศึกษา ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  การวางแผน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง  การจัดการเว็บบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
ประเมินผล   ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 

ETC4501       การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา                          3(2-2-5)
  Web Design for Education 
                   ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เพ่ือการศึกษา  การวางแผน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง  
การจัดการเว็บบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประเมินผล   ปฏิบัติการออกแบบ
เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา  

EDT2304 การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้                          3(2-2-5) 
 Production of Computer-Assisted Learning Media 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้  หลักการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โปรแกรม
ส าเร็จรูปและอุปกรณ์ประกอบในการผลิตสื่อ  ปฏิบัติการสร้างบทเรียนหรือสื่อการ
เรียนรู้  ทดลองใช้  ประเมิน และปรับปรุง  

ETC4705 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน            3(2-2-5)
  Computer Assisted Instruction 
                   หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ และ
การพัฒนา สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDT3305 การออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา                            3(2-2-5) 
 Design of Educational Multimedia 
 บทบาท  ความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการ
น าเสนอ  รูปแบบและลักษณะของมัลติมีเดียที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้  
หลักการออกแบบ  ทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อสาร  โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการน าเสนอ  ปฏิบัติการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

ETC3505 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น      2(1-2-3) 
  Multimedia and Animation Lesson Design 
                   ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทเรียนมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น 
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ความหมาย          
และความส าคัญ หลักการออกแบบที่ใช้ส าหรับบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบบทเรียน 
และการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น การน าเสนอบทเรียน 

EDT3306 การผลิตสื่อแอนนิเมชั่นเพื่อการศึกษา                           3(2-2-5)  
 Production of Animation Media for Education 
 บทบาท  ความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการ
น าเสนอ  รูปแบบและลักษณะของมัลติมีเดียที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้  
หลักการออกแบบ  ทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อสาร  โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการน าเสนอ  ปฏิบัติการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

ETC3403       การพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนิเมชั่น            3(2-2-5) 
                    เพ่ือการศึกษา        
  Development of Educational Computer Graphic  
                    and Animation 

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น 
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น 
ความหมาย และความส าคัญ หลักการออกแบบที่ใช้ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์
กราฟิกและแอนิเมชั่น การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
การออกแบบบทเรียน และการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น  
การน าเสนอบทเรียน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDT3308 ระบบการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                 3(2-2-5) 
 Management System of Electronic Books 
      รูปแบบ และกระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเครือข่าย ระบบ
การควบคุมดูและและรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติการวางระบบบริหารจัดการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 

ETC2503 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา                      3(2-2-5) 
Educational Information System  
การประยุกต์ ใ ช้ ร ะบบสารสน เทศเ พ่ือการ เ รี ยนการสอน          

และสนับสนุน  เ พ่ืองานบริหารสถาบันการศึกษา ศึกษากระบวนกา รใช้ 
ลักษณะเฉพาะของแต่ระบบ ประเภท ความส าคัญ และบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการการศึกษา การเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสถาบันการศึกษา ได้อย่างเหมาะสม 

EDT3404 ศิลปะกับการถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา                             3(2-2-5)  
 Arts and Photography for Education 
 หลักการทางศิลปะ รูปแบบและการจัดองค์ประกอบ  การจัดแสง 
อิทธิพลของแสงและเงา ทฤษฎีสีและจิตวิทยาของสีกับงานถ่ายภาพ  การน าภาพไป
ใช้ในงานด้านการศึกษา การวิจารณ์ การบรรยายภาพและเทคนิคการน าเสนองาน
ถ่ายภาพ  ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา 
 

ETC4708 ศิลปะกับการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อความหมาย       3(2-2-5) 
Arts  and  Photography for  Communication  
Conveying  of  Meaning  
การสร้างสรรค์งานถ่ายภาพเพ่ือการสื่อความหมาย หลักการ

ถ่ายภาพเพ่ือการสื่อความหมาย หลักการจัดแสง เทคนิคของการถ่ายภาพ กล้องและ
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การถ่ายภาพในรูปแบบดิจิตอลเพ่ือ
การสื่อความหมาย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDT3501 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1   3(2-2-5)      
 English for Educational Innovation and Technology  1 
      ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง หลักการและเทคนิคการอ่านและแปลภาษาอังกฤษด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษทาง
อินเทอร์เน็ต อ่านและแปลบทความด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ETC4709        ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
 English for Educational Technology and Computer  
                    พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
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6. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 6.1  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
127  

 
หน่วยกิต 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
164 

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
30   

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า     

 
30 

 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9   หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91  หน่วยกิต 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
2.1 วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

    2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต ก. วิชาการศึกษา  33 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาบังคับ  27   หน่วยกิต ข.  วิชาชีพครู   3 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเลือก  30 หน่วยกิต ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   14 หน่วยกิต 

      2.2.3) วิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ      6 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
2.2.4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7   หน่วยกิต ก.  วิชาเทคโนโลยีการศึกษา  34 หน่วยกิต 
-  - - ข.  วิชาคอมพิวเตอร์  34 หน่วยกิต 
-  - - ค.  วิชาการสอนวิชาเอก   6 หน่วยกิต 
-  - - ง.  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

รายการ หลักสูตรเดิม พ.ศ 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. ช่ือหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี) 

2. มาตรฐานหลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                                                    
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                         
พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                                                          
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี                                     
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2558 

3. โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม             127         หนว่ยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             30         หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                   91         หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                  6         หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม              164         หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              30         หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                   128        หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                   6         หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครศุาสตร์บัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี) พ.ศ. 2560 

และ สรุปการประชุมการวิพากษ์หลักสูต
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สรุปการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
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วันที่ 9 มกราคม  2560 
ณ ห้อง 1124 อาคารคณะครุศาสตร์ 
...................................................... 

รายนามผู้ร่วมวิพากษ์ 
1. อาจารย์ ดร.อารยา  ลี   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์   โศภีรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ข้าราชการบ านาญ  ผู้ตรวจผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษา) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล   ร าไพ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(หัวภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
5. อาจารย์ขนบภรณ์    แก้วคงคา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนนุ่นประสงค์วิทยา ผู้ใช้บัณฑิต) 
6. นายอนุชา     วาสิการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ผู้จัดการ บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เซียล อินเทอร์เน็ต จ ากัด ผู้ใช้บัณฑิต) 
7. อาจารย์ ดร.ทับทิมทอง    ก่อบัวแก้ว  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  นิลวรรณ  กรรมการ 
9. อาจารย์เอกภพ   อินทรภู่   กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์  กรรมการ 
11. อาจารย์ศิลป์ชัย   พูลคล้าย  กรรมการและเลขานุการ 

 
ประเด็นการวิพากษ์ 

สรุปสาระส าคัญของการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา  ดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตร  มีความเห็นว่าให้ว่า ควรมีความสอดคล้องกับ มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 2558 คือ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

2. ปรับปรุงแก้ไข เป็น (หลักสูตรห้าปี) 
3. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีข้อสังเกตเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงดังนี้ 

เปลี่ยนแปลง เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 

ข้อ 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ต้องมีการน าหลักสูตรไป
ใช้อย่างน้อย 1 ปี จากเมื่อมีการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2561 จึงจะเผยแพร่ได้ในปีการศึกษา 
2562 

 
4. หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 

ข้อ 1 ให้ทบทวนการเขียนหัวข้อ ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกันและตรงกับความต้องการของหน่วยงานและ/หรือสถานประกอบการ 
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ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ในตารางข้อย่อยที่  3 ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
ในช่องหลักฐาน / ตัวบ่งชี้ ให้ใส่เพ่ิมตัวบ่งชี้ เรื่อง  พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่
อาจารย์ 

 
5. หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ควรรวมความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างต่ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศไว้ในข้อเดียวกัน 

ข้อ  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาให้เติมค าว่า ข้อ 2.3 
ควรระบุกลยุทธ์ให้ชัดเจน เช่น นักศึกษาต้องเข้าร่วมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาจัดให้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อ  3  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  ควรตรวจสอบหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะให้
สอดคล้องกัน เช่น วิชาชีพครู   

6. หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
    ข้อ 1 ควรระบุ กลยุทธ์ คุณลักษณะ ความร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนา 

วิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

      ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ควรระบุให้ผู้ใช้บัณฑิตม ี
ส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 

8. หมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์ ควรระบุ ให้อาจารย์ได้รับการส่งเสริมด้าน 
ผลงานวิชาการ การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การท าวิจัย และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

9. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ควรระบุเกณฑ์การประเมินการพัฒนาการ 
เรียนการสอนอาจารย์ประจ าการ  

10. หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ควรระบุการ 
ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ควรมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชาผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ เชิงบริหารจัดการเนื้อหา การพัฒนา
สื่อดิจิตอลเพ่ือการเรียนการสอน การออกแบบระบบฐานข้อมูล การเขียนและใช้โปรแกรมที่ทันสมัย การดูแล
และซ่อมบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ตลอดจนกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
        ผู้จดบันทึกการวิพากษ์หลักสูตร 
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      ผู้ตรวจสอบบันทึกการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร ์
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ – นามสกุล   นายเอกภพ       อินทรภู่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลงานทางวิชาการ 

การวิจัย 
 เอกภพ  อินทรภู่ (2559). ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการเรียนรู้. มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา. (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) 
 เอกภพ  อินทรภู่ (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการเรียนรู้. มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา . (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา)     
 ปรมาภรณ์  สุขใส และเอกภพ  อินทรภู่ (2558). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การถ่ายภาพศิลป 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา. (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา) 
 ธนากร  อุยพานิชย์. เอกภพ  อินทรภู่. (2557). การจัดอันดับงานวิจัยมหาวิทยาลัยประเทศไทย . 
มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา. (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 ธนากร  อุยพานิชย์. เอกภพ  อินทรภู่. (2555). มโนทัศน์ของนักศึกษาที่มีต่อความสามารถการรู้
หนังสือ และพระราชบัญญัติกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย ตามมาตรา 34. มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา . (ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)   
          
 บทความ 
 เอกภพ  อินทรภู่ และไพฑูรย์  ศรีฟ้า. (2558)  การพัฒนาระบบการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านเว็บส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. ปีที่7, ฉบับที่ 2, หน้า 161-174, (2558). 
 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
  (การแต่งต ารา/เอกสารประกอบการสอน)  

- รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ (2557) 
- รายวิชาความรู้เท่าทันสารสนเทศ (2558) 
- โครงการการพัฒนาทักษะมาตรฐาน ICT ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวน

สุนันทา  
- โครงการการพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนเข็ม
แข็งชุมชนบ้านบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม : วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนนาเกลือ 

 
ผลงานด้านการบริหาร 

-  รองผู้อ านวยการ ส านักวิชาการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

-  ประธานศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

-  ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-  ประธานรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส านัก
วิชาการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-  ประธานรายวิชาความรู้เท่าทันสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-  หัวหน้าสาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สวนสุนันทา 
 
ผลงานด้านการสอน 

- เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
- ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
- อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสากรรมท่องเที่ยวและบริการ 
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
- ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
- การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารภาษาไทย 
- การทดลองปฏิบัติงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(นานาชาติ) 
2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2540 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2535 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

การวิจัย 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2560). การพัฒนาสื่อการสอนจ าลอง 3 มิติเสมือนจริง  
           วิชาวิทยาศาตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการศึกษา ของ นักเรียน  
           ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2559). ระบบเปรียบเทียบเอกลักษณ์ลายผ้าไหมไทย  
            โดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพ 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2558). การพัฒนาระบบแนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
           ประวัติศาสตร์โดยการใช้Ontology เป็นฐาน บนระบบปฏิบัติการ Android ในเขต  
           พระนครกรุงเทพมหานคร 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2557). การจ าแนกความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อ 
           การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลและออนโทโลยีกรณีศึกษา  
           เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2556). การประยุกต์เหมืองข้อมูลโดยใช้ออนโทโลยี 
           เป็นฐานส าหรับพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกรุงเทพมหานคร 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2555). การวิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ 
           ผู้เรียนบนระบบ e Learning โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล: กรณีศึกษา รายวิชา GES 1001  
           เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง (2554). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ 
           เลือกแขนงวิชาของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขา 
           วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
   
 
 บทความ 
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Kunyanuth Kularbphettong, and Nutthawut. Limphoemsuk, “The effective of 
          learning by augmented reality on Android platform”, Lecture Notes of the 
          Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications 
          Engineering, Springer (2017) 
Kunyanuth Kularbphettong, and Witchuda. Kitviree, “Building Thai Regional Dialect 
          System Based on Ontology”, the International Journal of Digital Content 
          Technology and its Applications, (2016) 
Kunyanuth Kularbphettong, Praewphan Danchaiyaphuma, Udomlux Ampant 

“DEVELOPING OF E-LEARNING SYSTEM FOR THAI CUISINE” Economic and Social 
Development: Book of Proceedings (2016) 

Kunyanuth Kularbphettong, Satian Janpla, Udomlux Ampant, “THE RECCOMMENDER  
 SYSTEM FOR SELECTING USED CARS” Economic and Social Development:  
 Book of Proceedings (2016) 
Kunyanuth Kularbphettong, and Itsarapong Rodchoma, “LEARNING VIRTUAL 
          REALITY TOUR OF SUAN SUNANDHA PALACE”, Turkish (Online Journal of 
          Educational Technology (2016) 
Kunyanuth Kularbphettong, and Juraporn Piangjau, “Thai Sign Language 
          Application based on Android Platform”, the International Journal of Digital 
          Content Technology and its Applications, Vol 9.Number 4, August 2015. 
Nisanart Tachapetpaiboon, and Kunyanuth Kularbphettong, “ONTOLOGY BASED 
          KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR CULTURAL TOURISM”, Journal of 
 Theoretical & Applied Information Technologythe International Journal of  
          Digital Content Technology and its Applications, Vol 75 .Number 2, 2015. 
Satien Janpla, Kunyanuth Kularbphettong, Rattanathip Rattanachai, Kanokwan 
         Tangtastham. “The Development of  Information Systems for the Traditional 
         Occupation of the Local Community”, Procedia-Social and Behavioral, Vol 197. 
         Page 2526-2529, Elsevier 
Satien Janpla, Phattara Bumrugrad, Kunyanuth Kularbphettong. “Developing a Traffic- 
         Sign Knowledge Application on Android System”, Procedia-Social and 
         Behavioral, Vol 197. Page 680-685, Elsevier. 
Kunyanuth Kularbphettong, “Developing an Adaptive Web-Based Intelligent 
         Tutoring using Mastery Learning and Logistic Regression Techniques”, Journal 
        Of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 66., 2014. 
Kunyanuth Kularbphettong and Bundit Ngamkam, “A Prototype of Mobile 
         Recommendation System for Heritage-Tourism”, International Journal of 
         Information Processing and Management, September 2014. 
Kunyanuth Kularbphettong, Pubet Kedsiribut, and Pattarapan Roonrakwit, 
         “Developing an Adaptive Web-Based Intelligent Tutoring System using Mastery 



165 
 

    
 

 

         Learning Technique”, Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, Vol  
         191. Page 686-691, Elsevier. 
Rattanathip Rattanachai, Sila Luebangyai and Kunyanuth Kularbphettong, 
         “Development a Lifestyle of Thai Buddhist knowledge Mobile Application”, 
         Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, Vol 191. Page 729-     
         731,Elsevier. 
Kunyanuth Kularbphettong and Kittisak Phuamorn, “The Lack of Privacy 
         Awareness of Users when using Social Network.”, in the proceeding of ICIEMT 
         2014 : International Conference on Innovation, Engineering Management and 
         Technology Paris, France, July, 21-22, 2014. 
Kunyanuth Kularbphettong, and Cholticha Tongsiri, “Student Motivation Behavior 
        on e-Learning based on Data Mining Techniques.” ICDADM 2013: International 
        Conference on Data Analysis and Decision Making. Prague, Czech Republic July 
        08-09, 2013. 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวสุดารัตน์ ศรีมา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษา 
2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร  
ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 2540 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ผลงานทางวิชาการ 

การวิจัย 
สุดารัตน์  ศรีมา และศุภวรรณ์ เพชรอ าไพ. (2557). การพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนใน

สภาพแวดล้อมแบบยูบิควิตัสส าหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. 
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

วัชระ  สังโขบล และสุดารัตน์ ศรีมา. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง
การด ารงชีวิตของพืชด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ : 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 

-  โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนบน Android 
ผลงานด้านการบริหาร 

-  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) 
-  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) 

ผลงานด้านการสอน 
-  นวัตกรรมการแห่งการเรียนรู้ 
-  นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
-  การออกแบบและผลิตสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

                                       ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ชื่อ – นามสกุล   นายชัยวัฒน์ จิวพานิชย ์
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
ค.อ.ม. 
 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 2544 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 การวิจัย 

บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์  ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และ ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. (2559) การสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บเพ่ือพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา. 

สุธนา  สิริธนดีพันธ์และคณะ. (2559) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เรื่องการสอนแบบบูรณาการ  ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์. (2557) การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เพ่ืออบรมการสร้าง 
บทเรียนบนเครือข่าย ส าหรับครูโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์. (2555) การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 
ปฏิบัติการทางเสียงเพ่ือผลิตสื่อการศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และชัยวัฒน์  วารี. (2554) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้ LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ศุภานัน สิทธิเลิศและคณะ. (2553) ทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพ้ืนที่ให้บริการการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต  

การเผยแพร่ 
ChaiwatWaree and ChaiwatJewpanich.  (2012).  A Development Training  

Curriculum of online lesson creation by LMS Moodle for management of technology 
education of Education students2nd year faculty of Education SuanSunandhaRajabhat 
University.Notification of Acceptance of the ICEMT 2012.South Korea. 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และ ปณิตา  วรรณพิรุณ.  การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ 
สนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบโครงการด้วยวิธีถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.  ปีที่4 (ธันวาคม 2555).  45-50. 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์.  การศึกษาไทยกับยุค IT.  วารสารครุปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา.  ปีที่7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555).  26-28. 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และ ณมน จีรังสุวรรณ.  การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ 
สนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ทางครุศาสตร์.  วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ.  ปีที่4 (มกราคม -ธันวาคม 2556).  
13-22. 

ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์.  การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เพ่ืออบรมการสร้างบทเรียน 
บนเครือข่าย ส าหรับครูโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา .  น าเสนอ การประชุม
สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นไทย” 1 
ทศวรรษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4ทศวรรษ ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 20 พ.ย. 
2557 ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์. 

สุธนา สิริธนดีพันธ์  ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์  และบุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์.  ศึกษาทัศนคติของ 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. น าเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘. ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์. 

บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์  ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และ ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. การสร้างบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บเพ่ือพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าเสนอ การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เรื่อง “ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5” 1-2 ธันวาคม 2559 ณ 
โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์. 

ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
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-  โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนบน Android 
-  โครงการศึกษาดูงาน e-leaning + ICT 
-  โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผลงานด้านการบริหาร 
-  หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
-  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

ผลงานด้านการสอน 
-  นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
-  การออกแบบและผลิตสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
-  การออกแบบและผลิตสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประต่างประเทศ 
-  การออกแบบและผลิตสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-  การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการศึกษา 
-  หลักการและทฤฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
-  การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 
-  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารภาษาไทย 
-  ทฤษฎีและหลักการออกแบบสื่อการศึกษา 
-  การใช้แหล่งวิทยาการ 
-  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 

 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 
ชื่อ – นามสกุล   นายศิลป์ชัย    พูลคล้าย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะครุศาสตร์  
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศศ.บ. พลศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

การวิจัย 
ศิลป์ชัย พูลคล้าย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาการศึกษา

ทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Sinchai Poolklai (2016). Academics World International Conference on Social Science 

and Economics (IC3SE), 21st-22nd November 2016, Holiday Inn Express Los Angeles – Lax 
Airport, International Airport, 9901 S La Cienega Boulevard Los Angeles, California 90045 
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Unites States.  (A VITALITY OF SUCCESS PERSONALITY AND MAJOR CHARACTERISTICS FOR 
SMALL BUSINESS OWERNERS) 

Sinchai Poolklai (2015). World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-
07 February 2015, Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece (Food Safety in 
Thailand: A Case of International Senior Tourists) 

Sinchai Poolklai (2014). Waset Rome (Satisfaction of the Training at ASEAN Camp: An 
E-Learning Knowledge and Application at Chantanaburi Province, Thailand) 
 
ผลงานด้านการบริหาร 

-  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 

-  โครงการ การเรียนรู้และการเสวนาทางสังคมผ่านชีวิตประจ าวัน เพ่ือการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
-  โครงการ การสร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือชุมชนผลงานด้านการบริหาร 
-  ประธานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
ผลงานด้านการสอน 

- เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
- การจัดนิทรรศการทางการศึกษา 
- การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ 
- ศิลปะกับการถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา 
- ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   

ชื่อ – นามสกุล   นายชัชพล ชอบวิทยาคุณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เลขที่ประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วท.ม.  
นศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อผสมและการโฆษณา 

2549 
2541 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
การอบรมและใบรับรอง 

- Cisco Certified Network Associate, Cisco Systems, Inc. 
- English for Academic purposes Level 1, Deakin University, Melbourne, Australia  
- English for Academic purposes Level 2, Deakin University, Melbourne, Australia  
- Certificate in Teaching Science and Technology, Deakin University, Melbourne, 

Australia 
- English for Academic purposes, Upper intermediate Level, University of Queensland, 

Queensland, Australia 
- Advanced English for communication, University of Queensland, Queensland, 

Australia 
 

ผลงานทางวิชาการ 
การวิจัย 

ชัชพล ชอบวิทยาคุณ (2559). การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ือบริหารจัดการโครงการฝึกประสบการณ์ 
 วิชาชีพ บนระบบปฏิการ iOS 
ชัชพล ชอบวิทยาคุณ (2559). ระบบบริหารที่จอดรถ ด้วยการประยุกต์ใช้ IOT concept  
ชัชพล ชอบวิทยาคุณ (2558). การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ือบริหารจัดการโครงการฝึกประสบการณ์ 
 วิชาชีพ บนระบบปฏิการ Android 
ชัชพล ชอบวิทยาคุณ (2557). การศึกษาสหพันธ์ต่อผลส าเร็จในการฝึกงาน ของนักศึกษา                   
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละประเภทนักศึกษา 
         
 บทความ 
Shutchapol Chopvitayakun. Hybrid Framework as a Cross Platform Tool for Designing  
 and Developing a Mobile Application Serving The Internship Program  
 Management, ACADEMICS WORLD 52nd INTERNATIONAL CONFERENCE, Los  
 Angeles, USA 21-11-2016 
Shutchapol Chopvitayakun.The Study of Internship Performances: Comparison of  
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 Information Technology Interns towards Students’ Types and Background  
 Profiles, World Academy of Science, Engineering and Technology,  
 International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business  
 and Industrial Engineering Vol:10, No:7, 2016 
Shutchapol Chopvitayakun. Android Application to Enhance Performance of  

Internship Program Implementing Cloud Computing Platform and Infrastructure, 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 197, 25 July 2015, Pages 2530-
2538, 7th. World Conference on Educational Sciences 

Shutchapol Chopvitayakun. Development of Mobile Application for Internship  
 Program Management Using the Concept of Model View Controller (MVC)  
 Pattern, International Scholarly and Scientific Research & Innovation 1(6)  
 2014 
 
ผลงานด้านการบริการ/การสอนในอดีต 
  (การแต่งต ารา/เอกสารประกอบการสอน)  

- รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
- รายวิชาความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
- รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมเชิงประยุกต์บนเว็บ 
- รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการมือถือ 
- English for Science 
- English for Information and Technology research 
-  

 
ผลงานด้านการบริหาร 
     -  ประธานศูนย์การศึกษาวัดไตรมิตรวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา
รัฐประศาสน์ศาสตร์) 
     -  หัวหน้าฝ่ายบริการการสอน, กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ผลงานด้านการสอน 

- รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
- รายวิชาความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
- รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมเชิงประยุกต์บนเวบ 
- รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการมือถือ 
- การออกแบบและพัฒนาเวบ 
- รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมร่วมสมัยบนอินเตอร์เน็ต 
- ระบบและเทคโนโลยีเวบ 
- รายวิชา English for Science 
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- รายวิชา English for Information and Technology Research 
 

วิทยาการและรับเชิญบรรยาย 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- สถาบันพัฒนาบุคคากรท้องถิ่น,  วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการสอบสรุปแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต  

ผู้ประกอบการ และแบบสอบถาม 
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รายงานการสอบสรุปแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ และแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการส ารวจ 
 การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ สาขานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามการประเมินของนายจ้าง  
2. เพ่ือทราบคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 
3. เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจในการท างานจากนายจ้างมีทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.04 (จากบัณฑิตได้งานท า คิดเป็นร้อยละ 100) ผลการส ารวจมี 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือรอง/หัวหน้าฝ่าย            
คิดเป็นร้อยละ 70 และเป็นหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 80 และหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 20 ระยะเวลาที่บัณฑิตปฏิบัติงาน   ในหน่วยงาน 3 เดือน – 6 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 50 และ 6 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 50  บัณฑิตมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 100 สังกัดคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100    มีบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน จ านวน 10-50 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 สถานภาพของผู้ตอบ (ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของบัณฑิต) มีอายุ 35-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
100 มีอายุงาน 5-15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 100 มีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 80 และระดับ
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 20  
  ผู้ใช้บัณฑิตประเมินว่า สิ่งส าคัญที่ใช้ในการพิจาณารับบุคคลเข้าท างานในหน่วยงาน ล าดับ
แรก ได้แก่ความรู้ความสามารถพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 100 ล าดับที่สอง บุคลิกภาพ  คิดเป็นร้อยละ 80 ล าดับที่
สาม ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 สาขาวิชาเอก คิดเป็นร้อยละ 40 และสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 20 
  ส่วนที่ 2  ข้อค าถามประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต และคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงาน
ต้องการ 

ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของบัณฑิต 
โดยรวมความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อยู่ในระดับมากคะแนน
เฉลี่ย 4.44 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณลักษณะด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.64 รองลงมาได้แก่  ด้าน
ความรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.55 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.48 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.46 
ด้านปัญญา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.33 และสุดท้ายด้านทักษะระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.20  
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 ส่วนที่  3   อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
  ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยเห็นด้วยว่า
บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ และมีจิตสาธารณะสูงที่สุดเท่ากัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 รองลงมาเห็นด้วยว่าบัณฑิต
เป็นนักปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20  
 ส่วนที่ 4   พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา โดยเห็นด้วยสูงที่สุดกันพันธกิจด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.50  รองลงมาได้แก่ ด้านการผลิตและการ
พัฒนาครู มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ด้านการบริการวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.30 และเห็นด้วยกันพันธกิจด้านการท านุ บ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 
 ส่วนที่ 5   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

–ไม่มี- 
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แบบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  
และคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 
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ภาคผนวก ช 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี) 
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ภาคผนวก ฌ 
มติที่ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ 
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