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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคคอมพิวเตอร์ศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Computer
Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Technical Education (Computer Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S.Tech.Ed. (Computer Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
164 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ)
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
1
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยแจ้งเวียนคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พิจารณาลงความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 และครั้งที่พิเศษ(โดยการเวียนให้
ความเห็นชอบ) เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 5 /2560 เมื่อวันที่
26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register :
TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา
2. วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ
3. ครูฝึกในสถานประกอบการ
4. นักพัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
8. นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9. นักพัฒนาโปรแกรม
10. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
12. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายกฤช สินธนะกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

2

นางสาวธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง

อาจารย์

3

นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์

อาจารย์

4

นายเทวา

5

คาปาเชื้อ*

นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ*

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
M.Sc. (Information Technology)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2555
2546

ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2536
2557
2548
2542
2555
2548
2536

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2539
2545
2537

ผู้ช่วย
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ศาสตราจารย์ ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ ค.อ.ม. (ไฟฟูา)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศได้
ภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพ
อนาคตประเทศไทย เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรู ป แบบการผลิ ต และการค้ า ที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรู ปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศั พท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรม จะทาให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
ปัจจุบันรัฐบาลได้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กาหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธานกรรมการ กาหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน 5 ด้าน
คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Soft Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน Digital
Economy Promotion และด้าน Digital Society and Knowledge ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเติบโตด้านเศรษฐกิจ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต และเรื่องเปูาหมายของพื้นที่
ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ชนิดของบริการในรูปดิจิทัลต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะทา
ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดย
มุ่งเน้น Information Technology กับ Operational Technology ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสั งคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ไว้ประเด็นหนึ่งว่า การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย(1)ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง
การศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2)
ปฏิ รู ป ระบบการคลั ง ด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาโดยการจั ด สรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3)พัฒนาคุณภาพครูทั้ง
ระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับ รอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ
ก าลั ง คนทั้ ง ระบบการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมศึ ก ษาจนถึ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต พั ฒ นาสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู้
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ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีแ ละสื่อเพื่อการเรี ยนรู้ และจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ที่สามารถจะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็น ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี จาก
สถาบัน อุดมศึกษาที่คุรุ สภาให้ การรับ รองปริ ญญาทางการศึกษา ดังนั้นภาควิชาจึง เห็นควรจัดทาหลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยปรับรายวิชาในหลักสูตรให้ครบสาระที่คุรุสภากาหนด
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ต้องแข่งขันกับเศรษฐกิจโลก รวมถึงการพัฒนา
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จึงมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อ
รองรับการพัฒนาดังกล่าว โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพ
สูงในการพัฒนาตนเอง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รทางด้ า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตด้านครุศาสตร์ อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคมเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดาเนินการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา และอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัย
หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลักการคานวณเชิงตัวเลข และหลักการพื้นฐานทางด้านการศึกษา จึงต้องมี
ความสัมพันธ์กับสาขาอื่น ๆ ทั้งในคณะและต่างคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สนับสนุนการสอนวิชาทางภาษา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านการศึกษา
13.2 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์จากภาควิชาอื่นในกรณีวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ทั้งในด้านการจัดตารางเรียนและการสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีอาจารย์พิเศษสอนในบางวิชา จะเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ โดยการคิดภาระงานให้ แก่ห ลักสูตรใช้หลั กเกณฑ์ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ทักษะในการสอน การสื่อสาร ด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู้
ที่มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรสร้างครูช่างที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการสอน การฝึกอบรม การออกแบบ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการประกอบอาชีพด้านการสอน การฝึกอบรมและการจัดการให้แก่สถานศึกษา ธุรกิจ
อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จะตอบสนอง
ความต้องการของสถานศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเทคโนโลยี - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี ม าตรฐาน จากหลักสูตรระดับสากล
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิ (IEEE/ACM)
วิ ช าชี พ (TQF) ด้ า นวิ ท ยาการ - ติดตามประเมินหลักสูตรทุก ๆ
คอมพิวเตอร์
6 ปีการศึกษา
- ปรั บปรุงหลั กสู ตรให้ สอดคล้องกับ - ติดตามความเปลีย่ นแปลงใน
- รายงานผลการประเมินความ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ ความ
สามารถในการท างาน โดย
เฉลี่ยในระดับมาก
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
- การสอนให้ทางานบริการ
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอนและบริการวิชาการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
ให้มีประสบการณ์จากการนา
ความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ไปปฎิบัติงานจริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 ระบบการศึกษาใช้ระบบแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.1.2 การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับระเบียบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จานวน 1 ภาค ภาคละ 6 สัปดาห์ โดยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
กาหนดให้มีระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบ
จากภาควิชา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟูา
และสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
3. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
หรือศิลป์-คานวณ
4. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
จากการรวบรวมรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และพื้นฐานงานช่างของผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถทางพื้นฐานวิชาความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากกว่า ผู้ที่
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้
พื้ น ฐานทางช่ า งหรื อ การท าโครงงานโดยใช้ พื้ น ฐานด้ า นช่ า งน้ อ ยกว่ า ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จั ด โครงการสอนปรั บ พื้ น ฐานความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และปรั บ พื้ น ฐาน
วงจรไฟฟูา สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานทางด้านไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะทางด้านช่างอุตสาหกรรม
3. จัดโครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งเป็นการแนะนาการวางแผนการเรียน เปูาหมายการศึกษา และการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิชาการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และจัดกิจกรรมอันจะนาไปสู่การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา หรือระหว่างนักศึกษาเอง
5. สนั บสนุ นการดูแล ให้ คาแนะนา และความเอื้อเฟื้อระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ต่อนักศึกษา
รุ่นน้อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี
ระดับชั้นปี
ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559
60
60
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
2563

2564

60
60
120
-

60
60
60
60
60
300
60

60
60
60
180
-

60
60
60
60
240
-

60
60
60
60
60
300
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
ค่าอุดหนุนการศึกษา
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

2564

1,140,000

2,280,000

3,420,000

4,560,000

5,700,000

5,700,000

1,500,000

1,625,000

1,425,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000

2,640,000

3,905,000

4,845,000

5,760,000

7,200,000

7,200,000

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2559

2560

2564

ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
7,769,700 8,235,882 8,730,034.92 9,253,837.02 9,809,067 10,397,611
ค่าตอบแทน
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
ค่าใช้สอย
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ค่าวัสดุ
1,050,000 1,137,500
997,500
840,000 1,050,000 1,050,000
เงินอุดหนุนการวิจัย
150,000
180,000
210,000
240,000
270,000
300,000
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
9,329,700.20 9,913,382.2 10,297,535.12 10,693,837.20 11,489,067 12,107,611
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
1,000,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
500,000
รวม (ข)
1,000,000
1,100,000
600,000
600,000
600,000
600,000
รวม (ก) + (ข)
10,329,700.20 11,013,382.20 10,897,535.12 11,293,837.20 12,089,067 12,707,611
จานวนนักศึกษา
60
120
180
240
300
300
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
34,432.33 33,887.33
38,236.96
47,057.65 40,296.89 42,358.70
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาจานวน 80,336.39 บาทต่อปี)

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ค. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุม่ วิชาแกน
- วิชาการศึกษา
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ข. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
วิชาฝึกงาน (S/U)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103001

164 หน่วยกิต
30
12
10
4
6
6
2
128
80
46
34
48
42
6
240
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั่วโมง
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน
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ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- วิชาบังคับ
020003101

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
(Basic Computer for Education)

020003103

040203100

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
(Computer and Programming)
- วิชาเลือก

10 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
1(1-1-2)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือเปิดสอน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
128 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
80 หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา
46 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
020003221 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
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020003223
020003224
020003225
020003226
020003227
020003228
020003229
020003230
020003231
020003232
020003233
020003234

020413100
020413101
020413102
020413103
020413104
020413105

ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology I)
ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology II)
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
34 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electrical Works and Instrument)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronics Devices)
วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Methods)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
12

มคอ.2
020413106
020413107
020413108
020413109
020413110
020413111

020413200
020413201
020413202
020413203
020413204
020413205
020413206
020413207
020413208
020413209
020413210

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Organization)
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานพิเศษ
(Special Project)
ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)
ข. กลุม่ วิชาชีพ
- วิชาบังคับ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
48 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(2-2-5)

ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor System and Application)
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Networks Technology)
ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
(Embedded Systems and Computer Interface)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
(Special Topics in Computer Technology I)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design )
เทคโนโลยีเว็บ
(Web Technology)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Computer Graphics)
เหมืองข้อมูล
(Data Mining)
ปัญญาประดิษฐ์
(Computational Intelligence)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
(Special Topics in Computer Technology II)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
(Computer-aided Design and Manufacturing)
020413222 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Moblie Application Development)
วิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(2-2-5)

020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)
020413312 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
(Training Organization for Personnel Development)
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Signal Processing)
020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
020413316 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Security)
020413317 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Law and Ethics of Information Technology)
020413318 การจัดการองค์ความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิชาฝึกงาน
1(240) ชั่วโมง
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
020413112 การฝึกงาน (S/U)
1(240 ชั่วโมง)
(Training)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือเปิดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
020003101
020003223
020413100
020413101
04xxxxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2) 1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electrical Works and Instrument)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Electronics Devices)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1) 1(0-2-1)
(Physical Eduction Elective Course)
รวม
19(17-5-36)
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รหัสวิชา
020003103
020413102
020413103
020413106
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
19(17-4-36)
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รหัสวิชา
020003221
020003225
020413105
020413107
020413108
020413200
020413201

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Teaching Profession)
วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5) 3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5) 3(2-2-5)
(Operating System)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5) 3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5) 3(2-2-5)
(Microprocessor System and Application)
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks Technology)
รวม
21(17-8-38)
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รหัสวิชา
020003224
020003227
020413111
020413202
020413203
020413204
020413206

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Education Psychology)
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5) 3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Database Systems)
ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 3(2-2-5)
(Embedded Systems and Computer Interface)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5) 3(3-0-6)
(Web Technology)
รวม
21(18-6-39)
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รหัสวิชา
020003222
020003228
020003230
020413104
020413209
020413222
08xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5) 3(2-2-5)
(Numerical Methods)
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Computational Intelligence)
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5) 3(2-2-5)
(Moblie Application Development)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
รวม
21(17-8-38)
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รหัสวิชา
020003226
020003231
020413205
020413207
020413208
02xxxxxxx

รหัสวิชา
020413112

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Educational Research)
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3) 3(0-6-4)
(Teaching Practice II)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6) 3(2-2-5)
(System Analysis and Design)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5) 3(3-0-6)
(Computer Graphics)
เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาเลือกทางวิชาชีพ
3(x-x-x) 3(x-x-x)
(Elective Course)
รวม
18(x-x-x)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงาน (S/U)
1(240 ชั่วโมง)
(Training)
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รหัสวิชา
020003229
020003232
020413109
020413210
020413211
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
020413110
020413212
08xxxxxxx
02xxxxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4) 2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3) 3(0-6-4)
(Teaching Practice III)
สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Special Topics in ComputerTechnology II)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6) 3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x) 3(x-x-x)
(Languge Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
18(x-x-x)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-6-3) 3(0-6-3)

ชื่อวิชา
โครงงานพิเศษ
(Special Project)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
(Computer-aided Design and Manufacturing)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Languge Elective Course)
วิชาเลือกทางวิชาชีพ
(Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

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

3(x-x-x)

3(x-x-x)

3(x-x-x)

3(x-x-x)

3(x-x-x)

15(x-x-x)
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รหัสวิชา
020003233

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology I)
รวม

รหัสวิชา
020003234

6(0-18-6)

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology II)
รวม

6(0-18-6)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบและการทางานของคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติ การ
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น การจัดทาเอกสารรายงาน การคานวณ การนาเสนอ
งาน และการปรับแต่ งภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการสืบค้นเพื่อประกอบการศึกษา
จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
020003103

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของคอมพิ ว เตอร์ ลั ก ษณะของตั ว
แปลภาษา การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา
ระดั บ สู ง การสร้ า งและการเรี ย กใช้ ฟั ง ก์ ชั น การประมวลผลแฟู ม ข้ อ มู ล การทดสอบและการแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดในโปรแกรม
020003221 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ครู จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ครู แ ละวิ ช าชี พ ครู หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ความซื่อสั ตย์ สุ จริ ต คุณธรรม จริ ย ธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิช าชีพครูที่คุรุส ภากาหนด
การสร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู
มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ปรัชญาการอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักการ แนวคิด และรูปแบบในการจัดทาหลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์ หลักสูตรและ
การจั ด ท าหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รอาชี ว ะและเทคนิ ค ศึ ก ษา การน าหลั ก สู ต รไปใช้
การประเมินผลหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญและธรรมชาติของภาษาไทย วัฒนธรรมไทยที่อยู่ในภาษาและวรรณคดีไทย การ
ใช้ ภาษาไทยให้ ถู กต้ องตามหลั กภาษา ทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ยนภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ เพื่ อการสื่ อสารกั บบุ คคลอื่ นได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั กษะการใช้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
การประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
020003224 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนา
บุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ การ
ถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิ ดด้านจิตวิทยา
การวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี การเรี ยนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนาเข้าสู่บทเรียน การให้เนื้อหา การประยุกต์ใช้
และ การประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การสร้าง
บรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
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020003226 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัย ทางการศึกษา การวิ จัยทางด้านอาชีว ะและ
เทคนิคศึกษา การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย กรอบแนวคิดในการ
วิ จั ย การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย สถิ ติ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ การวิ จั ย
การใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย และความสาคัญของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ทฤษฎี การสื่ อสาร หลั กการ แนวคิด การออกแบบ การประยุ กต์ ใช้ และการประเมิน สื่ อ นวัต กรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ การวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อการออกแบบ และพัฒ นาสื่ อการสอน
ทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร
020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผล และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย และความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา
รูปแบบ และขั้น ตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพของการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การนาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มคอ.2
020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา และ
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
การจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบ
ใบเนื้อหาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่ อการสอน การสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน และเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การฝึกการสอนแบบ
จุลภาค (Micro Teaching) ในสถานการณ์จาลองภายใต้การให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจปรับจาก
อาจารย์นิเทศก์ประจากลุ่ม
020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทา
แผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ
และสื่ อการสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน และการแก้ปัญหาขณะทาการสอน การ
ทดลองสอนวิชาทฤษฎีในสถานการณ์จาลอง และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน
การวิจัยเพือ่ แก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
วิชาบังคับก่อน : 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาประลองหรือปฏิบัติการโรงงานในสาขาวิชาอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา การจัดทาแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบชุดการสอนวิชา
ประลองหรือปฏิบัติการโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบและอุปกรณ์ช่วยสอน การวางแผนการสอน
เทคนิคการสอน การแก้ปัญหาขณะทาการสอน การทดลองสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน
ในสถานการณ์จาลองและการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
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มคอ.2
020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology I)
วิชาบังคับก่อน : 020003232 การฝึกปฏิบัติการสอน 3
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียน การประเมิน
ปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่
ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและ
ประเมินผล เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
020003234 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology II)
วิ วิชาบังคับก่อน : 020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ การประเมิน
ปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่
ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษาและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและ
ประเมินผล เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาต่อเนื่องจากปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1
020413100 งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electrical Works and Instrument)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกาเนิดไฟฟูา กฎของโอห์ม พลังงาน
ไฟฟูา วงจรไฟฟูาเบื้องต้น วงจรไฟฟูาแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ปูองกันไฟฟูา และ
การต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟูา รีเลย์ ไมโครโฟน ลาโพง อุปกรณ์สาร
กึ่งตัวนา เทคนิคการบัดกรี การใช้ มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกาเนิดสัญญาณ การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronics Devices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซีสเตอร์ ไอซี เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หลักการทางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประกอบและตรวจแก้ไขคอมพิวเตอร์
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มคอ.2
020413102 วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 020413100 งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด และ
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบเลขฐานต่าง ๆ ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภททีทีแอล และ CMOS
พีชคณิต ทฤษฎีตรรกศาสตร์ของ De Morgan การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลดตัวแปรในฟังก์ชัน
วงจรคอมบิเนชัน วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเต
เบิ้ ล และสั ญญาณนาฬิกา ฟลิ ป ฟลอป วงจรนับ และชิฟรีจิสเตอร์ วงจรพื้นฐาน วงจรแปลงสั ญญาณ
อนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล โครงสร้างหน่วยความจาและการใช้งานหน่วยความจา การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาลองการทางาน
020413103 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ตรรกและการพิสูจน์ทางตรรกแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันตรรก พีชคณิตของบูลีน วงจรตรรก พีชคณิตของ
เซต ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชันในรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชันเวียนเกิด กรุ๊ปและกรุ๊ปย่อยแบบ
ชนิดข้อมูลที่เป็นโครงสร้างพีชคณิตทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีกราฟ ทรีกราฟแบบมีทิศทาง การค้นหาภายใน
กราฟ
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Methods)
วิชาบังคับก่อน: 020413103 คณิตศาสตร์ดิสครีต
การคานวณเชิงตัวเลข ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคานวณเชิงตัวเลข การประมาณค่า
ในช่วงและนอกช่วงของข้อมูลที่กาหนด การหารากของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น การหาค่าอินติกรัลและค่า
อนุพันธ์เชิงตัวเลข ระบบสมการเชิงเส้น การคานวณหาเมทริกซ์ ค่าเจาะจง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
ในการคานวณด้วยคอมพิวเตอร์
020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ
ความหมายและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ คลาสและหลักการสาคัญของคลาส
การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป การนาเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้ กราฟิกส์ การสร้าง
และจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
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มคอ.2
020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ระบบตัวเลขและการคานวณ
การกาหนดรหัส วงจรตรรก คาสั่งที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการทางานต่าง ๆ ของส่วนประกอบ
ภายในเครื่อง การทางานของโปรแกรมควบคุมระบบ การต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่อง การสื่อสาร
ข้อมูลแบบอนุกรมและแบบขนาน ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ระบบ
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
020413107 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
(Operating System)
วิชาบังคับก่อน : 020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
หลักการเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ สถานะการทางาน
และการควบคุมโปรเซส การโปรแกรมแบบสายงานเรียงร้อย การจัดตารางงาน การประสานงาน ภาวะ
ชะงักงัน การจัดการหน่วยความจาและหน่วยความจาเสมือน การจัดการหน่วยรับและแสดงผลข้อมูล
การปูองกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โครงสร้างข้อมูล แบบต่าง ๆ อาเรย์ สแตค คิว ลิส ต์ ทรี ไบนารีทรี บีทรี กราฟ การ
เรียงลาดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลและการแทรกข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพสูง การจัดหน่วยความจา
การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การออกแบบ อัลกอริทึมสาหรับการแก้ปัญหาแบบแบ่งแยกเพื่อ
เอาชนะ แบบโลภ แบบย้อนรอย แบบกาหนดพลวัต แบบแยกแล้วกั้น ปัญหาทางทฤษฎีของการจัด
ประเภทของอัลกอริทึม ปฏิบัติการเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคาสั่งโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
020413109 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและนาเสนอโครงงานที่น่าสนใจทางด้านเทคฺโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยแนวทางการ
การพัฒนางานวิจัย ประกอบด้วย การเขียนโครงงาน การอภิปรายประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา
โครงงานต่อคณะกรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติการพัฒนาโครงงานต่อไป
020413110 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาบังคับก่อน : 020413109 สัมมนา
การดาเนินการพัฒนาโครงงานที่ได้ผ่านการประเมินจากรายวิชาสัมมนา ตามกระบวนการของ
การพัฒนางานวิจัยและจัดทาปริญญานิพนธ์
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มคอ.2
020413111 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบฐานข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น สภาวะแวดล้ อ มของระบบฐานข้ อ มู ล แบบจ าลองระบบ
ฐานข้อมูล คณิตศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ย วข้องกับฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการกาหนดรูปแบบและจัดการ
ฐานข้อมูล ทฤษฎีและการใช้งาน ระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลในอนาคต
1(240 ชั่วโมง)
020413112 การฝึกงาน (S/U)
(Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดทารายงาน
การฝึกงาน
020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor System and Application)
วิชาบังคับก่อน : 020413102 วงจรดิจิทัล
ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยประมวลผล
กลาง รีจีสเตอร์ แฟลก แอดเดรสซิ่งโหมด ชุดคาสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี สัญญาณเวลา
ต่าง ๆ การเชื่อมต่อกับหน่วยความจา การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุท -เอาท์พุท ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
ทั่ว ๆ ไป การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks Technology)
วิชาบังคับก่อน : 020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลทั่วไป ตัวกลางและอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลแบบ
อนาลอก การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล การ
ส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ การควบคุมและการออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
020413202 ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Computer Interface)
วิชาบังคับก่อน : 020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
ประเภทของระบบฝั งตั ว การท างานของระบบฝั ง ตั ว ต่ า ง ๆ การควบคุ มคอมพิ วเตอร์
ไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โดยใช้ช่องเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนานจากคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์เข้ากับวงจรภายนอก เพื่อแปลงสัญญาณไปใช้กับวงจรไฟฟูาในการควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ
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มคอ.2
020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ
ระบบเอ็มไอเอส ดีเอสเอส เคดับ เบิ ล ยูเอส อีเอสเอส ระบบสารสนเทศและองค์กร และการจัดการ
โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการจัดการ การประเมินผลระบบสารสนเทศ สภาวะการณ์ปัจจุบัน
ของระบบสารสนเทศ ข้อจากัดทางสังคม การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสารข้อมูล เครือข่าย รูปแบบการ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
020413205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงการพัฒนาระบบ การวางแผนและการควบคุมโครงการพัฒนา วิธีการกาหนดความ
ต้องการระบบ ทฤษฎี แนวคิด วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือ
พื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
020413206 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของเว็บ องค์ประกอบของเว็บ สถาปัตยกรรมและการทางานของเว็บ
การสื่ อสารระหว่างลู กข่ ายเว็บ และแม่ ข่ายเว็บ ผ่ านเอชที ทีพี เทคโนโลยีที่ใ ช้ในการพั ฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์ที่ประมวลผลในด้านลู กข่ายเว็บ พื้นฐานเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่
ประมวลผลในด้านแม่ข่ายเว็บ พื้นฐานและประโยชน์ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเอ็กซ์เอสแอลที
การพัฒนาระบบเว็บบริการ
020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างภาพและการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลสาหรับคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ เครื่องมือและเทคนิคของการสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ สีและการสื่อความหมาย การออกแบบ
สื่อกราฟิกส์ การย่อขยาย การย้ายตาแหน่ง การหมุน การตัดภาพ การใช้หน้าต่าง การทาภาพเคลื่อนไหว
การออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ การติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใช้
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มคอ.2
020413208 เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทาเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการทาเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล สถาปัตยกรรม
ของระบบการท าเหมื อ งข้ อ มู ล การเตรี ย มข้ อ มู ล การบรรยายลั ก ษณะของข้ อ มู ล การค้ น หากฎ
ของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจาแนกประเภทข้อมูล และการทานาย การจัดกลุ่มข้อมูล การทา
เหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทาเหมืองข้อมูล
020413209 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Computational Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการค้นหาข้อมูล การแก้ไขปัญหา การให้เหตุผลและการอนุมาน การแทนองค์ความรู้
ความไม่แน่นอน ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้กับการศึกษา
020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทฤษฎีแบบจาลองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการและการ
บริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ ออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคเชิง
โครงสร้ าง การวิเคราะห์ ออกแบบและการพัฒนาโดยใช้เทคนิคเชิงวัตถุ เครื่องมือทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์และการพัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการออกแบบ ค าสั่ ง
ต่าง ๆ ที่ใช้ ขั้นตอนการเขียนแบบและออกแบบการปฏิบัติการเกี่ยวกับกราฟิก ส์ การควบคุมการแสดงผล
และการจัดการข้อมูล การมองภาพห้องสมุดภาพและฐานข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต การ
เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเบื้องต้น
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มคอ.2
020413222 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Moblie Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์
การใช้ห น่ วยความจ าและส่ว นเก็บ บั น ทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่ อสารกับระบบภายนอก การ
เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจาลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคานึงถึงด้าน
ความมั่นคง การฝึกปฏิบัติ สร้างโปรแกรมประยุกต์ ด้วยภาษาโปรแกรม การจาลองการทางานและแก้ไข
โปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร
020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
(Computer Assisted Instruction)
วิชาบังคับก่อน : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
บทบาทของอีเลิร์นนิ่งต่อการศึกษา ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบ
จัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์เนื้อหาและแบบทดสอบ การออกแบบและ
พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน การใช้ แ ละการประเมิ น บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน
020413312 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
(Training Organization for Personnel Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนและการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
บุ ค ลากรด้ ว ยวิ ธี ก ารฝึ ก อบรมทางคอมพิ ว เตอร์ ความมุ่ ง หมายและหลั ก ส าคั ญ ของการฝึ ก อบรม
กระบวนการฝึ ก อบรม การหาความจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรม การวางแผน การจั ด ท าโครงการ การ
ดาเนินการและการประเมินผลการฝึกอบรม
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ การจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล การเตรียมวัสดุการเรียนการสอน การจัดทาและนาเสนอข้อมูล
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน การจัดทา
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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มคอ.2
020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบและสั ญญาณไม่ ต่ อเนื่ องทางเวลา การวิ เคราะห์ ความถี่ ของระบบและสั ญญาณ
การแปลงแบบซีและการนาไปประยุกต์ใช้งานของการแปลงแบบซี ต่อการวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่
แปรผันตามเวลา การวิเ คราะห์แ ละออกแบบระบบเวลาไม่ต่อ เนื่อ งทางเวลาในขอบเขตเชิง ความถี่
การสุ่ม ของสัญญาณในขอบเขตเชิงเวลา และเชิงความถี่การสร้างระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การออกแบบตัว
กรองแบบดิจิทัล การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง คุณสมบัติ การคานวณ และการประยุกต์ใช้งานของการ
แปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง
020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพดิจิทัล การมองภาพ การแยกเข้ารหัสสาหรับเก็บภาพ การแทนสัญญาณของภาพ
ด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การสุ่มและควอนไตซ์ การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพรวม
ทั้ง การกรองและการเข้ารหัสสัญญาณภาพ การสืบค้นภาพจากหน่วยความจามาวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย
020413316 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Security)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ภัยอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัย
อาชญากรรมคอมพิ วเตอร์ การวั ดระดั บ ความปลอดภั ย การปู องกั นหายนะที่ เกิ ดจากภั ยธรรมชาติ
การควบคุมการเข้าถึง การวางแผนกรณีฉุกเฉินและการกู้ความเสียหาย การควบคุมและรักษาความปลอดภัย
ของระบบความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และเทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส
020413317 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Law and Ethics of Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการควบคุมและ
ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทางด้านการคุ้มครอง
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาและกฎหมายทางด้ านการคุ้ม ครองความเป็ นส่ ว นตั ว ความปลอดภัยในข้ อมู ล
จริ ย ธรรมด้ านสารเทศ ความรั บ ผิ ดชอบของผู้ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การจั ดการสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ ร่างข้อตกลงทั่ว ๆ ไป และข้อตกลงพิเศษ ความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการ
เผยแพร่ข้อตกลงทีจ่ ัดทาขึ้น
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มคอ.2
020413318 การจัดการองค์ความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้และการจัดการความรู้ ทฤษฎีและนิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทฤษฎี
การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการความรู้ แนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดการความรู้ กระบวนการหลักในวัฏจักรของการจัดการความรู้ และแบบจาลองต่าง ๆ สาหรับ
จัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล การดาเนินงานในองค์กร และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ วิธีจัดการความรู้ระดับองค์กร การสกัดความรู้ที่มีอยู่ การสร้างความรู้ใหม่ การทา
ความรู้ให้เป็นระบบ การจัดความรู้เพื่อนาไปใช้งาน การใช้ประโยชน์การวัดค่าและการประเมินผลด้วย
วิธีการต่าง ๆ
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โครงสร้ างเชิง คณิตศาสตร์ เหตุผ ลเชิงอุป นัยและนิรนัย การอ้ างเหตุ ผ ล และความ
สมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัด เชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์
ลาดับและอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้ องต้น คณิตศาสตร์ด้านการเงิน การประยุกต์ที่เลือกให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาข้างต้น
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสาคัญของฟิสิกส์
ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การนาความรู้ทาง
ฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจาวัน
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการ
เรียนรู้คาศัพท์และไวยกรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยค
และย่ อ หน้ า ที่ มี โ ครงสร้ า งไม่ ซั บ ซ้ อ น การฝึ ก ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นแบบพึ่ ง ตนเอง ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
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มคอ.2
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
การบู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการ
เรียนรู้คาศัพท์และไวยกรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี
โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันการแนะนาตนเอง
การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทางาน ภาษาในการทาธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและ
ผู้เยี่ย มชม การเจรจาต่อรอง การนำเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนาเสนอ
โครงการ
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ประกอบด้วยโครงสร้าง รูป
ประโยคพื้นฐาน คาศัพท์และการอ่านบทความสั้นๆ ทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการอ่านในชีวิตประจาวัน การบูรณาการ
ไวยากรณ์ คาศัพท์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
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มคอ.2
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนมีศัก ยภาพไปสู่ก ารประกอบวิช าชีพ ต่า ง ๆ ได้อ ย่า งเหมาะสม เพื่อ นาไปสู่ก าร
พัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การ
ฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี การเต้นราแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ดเตล็ด การจั ดงาน
ลีลาศ
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบพื้นฐานการทางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิ พากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

1

2

3

นายกฤช

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สินธนะกุล

สถาบัน/ประเทศ

ปี
พ.ศ.

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
M.Sc. (Information
Technology)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
นางสาวธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2555

นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2555

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว หลักสูตรที่
ปรับปรุง
6
9

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 45

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 45

6

6

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 45

6

9

2546
2536
2557
2548
2542

2548

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2536
พระนครเหนือ
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ลาดับที่

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

4

5

นายเทวา

คาปาเชื้อ

นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

วศ.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ปี
พ.ศ.
2548

ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2539
พระนครเหนือ

ค.อ.ม. (ไฟฟูา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2545
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2537
พระนครเหนือ

ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 45

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 46

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว หลักสูตรที่
ปรับปรุง
6
9

6

6

มคอ.2
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ลาดับที่

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

6

7

นายจรัญ แสนราช

นายจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
Ph.D. (Computer
Education)
Mastere Specialise
(TAS Option
Avionique)
ค.อ.ม. (ไฟฟูา)

สถาบัน/ประเทศ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ปี พ.ศ.

INPL, France.

2544

ENSAE, France.

2536

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2535

ปร.ด.
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.อ.บ.
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2537

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 46

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 46

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว หลักสูตรที่
ปรับปรุง
6
9

2529
6

9

2543

มคอ.2

40

ลาดับที่

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

8

9

นายสมคิด แซ่หลี

นางสาวดวงกมล โพธิ์นาค

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ปี พ.ศ.

ปร.ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

2550

ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2537

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
กศ.ม. (การวิจยั และสถิติ
ทางการศึกษา)
วท.บ. (สถิติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรจน์ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรจน์ประสานมิตร

2554

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 47

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 47

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว หลักสูตรที่
ปรับปรุง
6
12

2543

6

9

2543
2534

มคอ.2
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ลาดับที่

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

10

11

นายสรเดช ครุฑจ้อน

นางสาวสุธิดา ชัยชมชื่น

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ปี พ.ศ.

Ph.D. (Electrical
Engineering)
M.S. (Computer
Science)
MS. (Electrical
Engineering)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

Vanderbilt University,
USA
Vanderbilt University,
USA
Vanderbilt University,
USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2550

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)
M.Sc.(Information
Technology)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2553

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 47

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 47

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว หลักสูตรที่
ปรับปรุง
6
6

2544
2543
2539
6

9

2546
2539

มคอ.2

42

ลาดับที่

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

12

13

นางธันว์รัชต์ สินธนะกุล

นางวาทินี นุ้ยเพียร

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

ปร.ด.
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2557

M.Sc.(Information
Technology)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2546

วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2535

Ph.D. (Information
Technology )
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2554

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 47-48

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 48

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว หลักสูตรที่
ปรับปรุง
6
6

6

6

2545
2540

มคอ.2

43

ลาดับที่

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

14

15

นายธีราทร ซนีเย็ง

นายมนต์ชัย เทียนทอง

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

M.Sc.(Information
Technology)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2546

ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2539

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2539

ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟูา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2527

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2523

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

อาจารย์

วิชาระบบปฏิบตั ิการ
วิชาระบบฐานข้อมูล

ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 48

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว หลักสูตรที่
ปรับปรุง
6
6

3

3

มคอ.2

44

มคอ.2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) รุ่งกานต์ สุขลิ้ม, กฤช สินธนะกุล และ จรัญ แสนราช. (2013). A Comparative Study of Learning
Style on Bachelor Student Branch Computer of KMUTNB by David Kolb’s Learning
Style using Classification Properties between C4. 5, SVM, Decision Table and Naive
Bayes.
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Nomponkrang, T., and K. Woraratpanya. "Thai-sentence classification using conceptual
graph." 2010 International Conference on Educational and Information Technology.
2) Nomponkrang, T., & Sanrach, C. The Comparison of Algorithms for Thai-Sentence
Classification. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6,
No. 10, October 2016. P.802-808.
อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Unchana Klentien,Wannachai Wannasawade(2015),Development of blended learning
model with virtual sciecnce laboratory for secondary students, Future Academy
Multidisciplinary Conference,2015
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทวา คาปาเชื้อ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Khampachua, Tawa, and Nawaporn Wisitpongphan. (2015). "Implementing Successful
IT Projects in Thailand Public Sectors: A Case Study." Proceedings of the 15th
European Conference on eGovernment 2015: ECEG 2015. Academic Conferences
Limited, 2015.
2) Kawtrakul, A., Rungrusamiwatanakul, N., Ruengittinun, S., & Khampachua, T. (2012).
Thailand's Transformation to c-Government: Core Challenges and Roadmap. Book
Chapter E-Government Implementation and Practice in Developing Countries (On
progress).
3) Khampachua, T., & Boonmee, C. (2013, February). A Participation Framework for ICT
Benefits Realization: A Model for ICT Investment Worthiness Justification in the Public
Sector. In ICMLG2013-Proceedings of the International Conference on Management,
Leadership and Governance: ICMLG 2013 (p. 186). Academic Conferences Limited.
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มคอ.2
อาจารย์ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) วิทวัส ทิพย์สุวรรณ,ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อีเทค), การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6, ระหว่างวันที่ 28-29
พฤศจิกายน 2556
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Sintanakul, Thanrat, and Charun Sanrach. "A comparison of classification algorithms on
the O-NET scores." 2nd International Conference on Technical Education. 2014.
2) Katedee, Suchada, Charan Sanrach, and Thiwapom Thesawadwong. "Case-based
reasoning system for histopathology diagnosis." Educational and Information
Technology (ICEIT), 2010 International Conference on. Vol. 1. IEEE, 2010.
3) นฏกร ประมายันต์, จรัญ แสนราช, และ สรเดช ครุฑ จ้อน. (2015). การพัฒนาระบบการสอนตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 7(1).
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) สิริพร เอี่ยมวิลัย, สุราษฎร์ พรมจันทร์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์. (2015). การประเมินผลการดาเนิน
การตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อหลายมิติ แบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการให้คาปรึกษา ผ่าน
บทเรียนออนไลน์ (Results of Implementation of a Learning Management Model using
Adaptive Hypermedia and Mentor Technique on E-Learning.). วารสารพัฒนา เทคนิคศึกษา
(Journal of Technical Education Development), 93(1), 37.
2) วชิรพรรณ ทองวิจิตร และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์. (2555). "การพัฒนารูปแบบบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ
(WebQuest) วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivisim) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์." การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 5. 5-6 กรกฎาคม 2555. หน้า 439-446
อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Thongsuk, C., Haruechaiyasak, C., & Saelee, S. (2011, May). Multi-classification of
business types on twitter based on topic model. In Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2011 8th
International Conference on (pp. 508-511). IEEE.
2) Thongsuk, C., Haruechaiyasak, C., & Saelee, S. (2011). Improving Business Type
Classification from Twitter Posts Based on Topic Model. World of Computer Science
and Information Technology Journal (WCSIT).
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3) Thongsuk, C., Haruechaiyasak, C., & Saelee, S. (2012, February). Classifying Business
Types on Twitter Based on User Influential Analysis. In Advanced Materials Research
(Vol. 403, pp. 3719-3723).
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) หทัยชนก เชื่อมกลาง และดวงกมล โพธิ์นาค. (2558). การประยุกต์ใช้ GPRS ร่วมกับแอพลิเคชั่น
สาหรับการจัดการความรู้ข้อมูลและข่าวสารส่งเสริมการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน. วารสารทางการศึกษา
พัฒนาเทคนิคศึกษา.ปีที่ 27 ฉบับที่ 93 มกราคม-มีนาคม 2558, กรุงเทพฯ, หน้า 21-27.
2) วิชญา รุ่นสุวรรณ์, ดวงกมล โพธิ์นาค และ และปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ (2558). รูปแบบระบบการจัดการ
เรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์. วารสารปัญญ
ภิวัฒน์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เมษายน-สิงหาคม 2558, กรุงเทพฯ, หน้า 169-181.
อาจารย์ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Thimthong, Tharis, Thippaya Chintakovid, and Soradech Krootjohn. "Evaluating Design
Patterns of Commercial Web Applications using Net Easy Score."International Journal
of Information Technology and Computer Science (IJITCS)5.8 (2013): 91.
2) Chinnasri, W., Krootjohn, S., & Sureerattanan, N. (2012). Performance Study of Genetic
Operators on University Course Timetabling Problem. International Journal of
Advancements in Computing Technology, 4(20).
3) Chinnasri, W., Krootjohn, S., & Sureerattanan, N. (2012, April). Performance comparison
of Genetic Algorithm's crossover operators on University Course Timetabling Problem.
In Computing Technology and Information Management (ICCM), 2012 8th International
Conference on (Vol. 2, pp. 781-786). IEEE.
อาจารย์ ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ทิพวรรณ มีพึ่งและสุธิดา ชัยชมชื่น. (2558). "ผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
รูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สาหรับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ." วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.
อาจารย์ ดร.ธันว์รัชต์ สินธนะกุล
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Sintanakul, Thanrat, and Charun Sanrach. "A comparison of classification algorithms on
the O-NET scores." 2nd International Conference on Technical Education. 2014.
47

มคอ.2
2) เพ็ญพร ใจเย็น และ ธันว์รัชต์ สินธนะกุล. (2015). The development of web-based
instruction on official letters in word processing application subject using
demonstration technique. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง ครั้งที่ 5, หน้า 32-44
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Meesad, Phayung, Pudsadee Boonrawd, and Vatinee Nuipian. "A chi-square-test for
word importance differentiation in text classification." Proceedings of International
Conference on Information and Electronics Engineering. 2011.
2) Nuipian, Vatinee, Phayung Meesad, and Pudsadee Boonrawd. "A comparison between
keywords and key-phrases in text categorization using feature section technique." ICT
and Knowledge Engineering (ICT & Knowledge Engineering), 2011 9th International
Conference on. IEEE, 2012.
3) Nuipian, Vatinee, Phayung Meesad, and Pudsadee Boonrawd. "Improve abstract data
with feature selection for classification techniques." Advanced Materials Research. Vol.
403. Trans Tech Publications, 2011.
รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Tiantong, Monchai, and Sanit Teemuangsai. "Student team achievement divisions
(STAD) technique through the moodle to enhance learning achievement."
International Education Studies 6.4 (2013): p85.
2) ปวีณกร แปูนกลัด และ มนต์ชัย เทียนทอง. "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ (The Development of Vocational
Teachers Training Programs Based-on the Competency-Based Training Curriculum
Development Model for Vocational Teachers.)." วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of
Technical Education Development) 95.3 (2015): 61.
3) รุ่งทิวา สลากัน และ มนต์ชัย เทียนทอง. (2015). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสร้างชุดการ
สอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT (The Development of Teachers
Training Programs to Construct Teaching Package Based-on 4 MAT Learning Cycle).”
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development), 95(3), 53.
อาจารย์ ธีราทร ซนีเย็ง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) วิชาระบบปฏิบัติการ
2) วิชาระบบฐานข้อมูล
48

มคอ.2
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามทาให้ นักศึ กษาได้ รู้จักการประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้เ รียนมา
ไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบกับสภาพการทางานจริง เพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
ก่อ นออกไปทางานจริ ง ส าหรั บ หลั กสู ตรเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้จั ดให้ มี การฝึ กประสบการณ์
ภาคสนามอยู่ 2 ส่วนได้แก่ (1) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานด้านคอมพิวเตอร์ และ (2) การ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้วหลักสูตรยังกาหนดให้นักศึกษาต้องทา
โครงงานอีกด้วย โดยวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสามารถอธิบายได้
ดังนี้
• การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ให้ นั กศึ กษาทุ กคนต้ องผ่ านการลงทะเบี ยนในรายวิ ชา ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 หน่วยกิต ในระดับชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
• การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียนในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
และ 2 จานวนทั้งหมด 12 หน่วยกิต ในระดับชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
ตามลาดับ ซึ่งนักศึกษาจะปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา
หรือในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานในด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ทัก ษะในการปฏิ บั ติ ง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ความเข้ า ใจในหลั ก การ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
(3) ได้รับประสบการณ์ตรงจากฝึกสอนในสถานประกอบการ อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง
เพื่อให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้เพิ่มมากขึ้น
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
(6) มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น กล้าแสดงออกความคิดเห็น และสามารถนาความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(7) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
(1) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานด้านคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในภาคการศึกษาฤดู ร้อน
ของชั้นปีที่ 3
(2) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน ใช้เวลาในภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 5
(3) โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาปฏิบัติการในภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านการเรียนการสอน และโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัด
เต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา สาหรับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานคอมพิวเตอร์ จัดในช่วงภาค
การศึกษาฤดูร้อน
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัว ข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมงานทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด อธิบายได้ดังนี้
 โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการศึกษา
วิชาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2
ส่วนได้แก่ สัมมนา มีจานวน 1 หน่วยกิต และโครงงานพิเศษ มีจานวน 3 หน่วยกิต โดยนักศึกษา
สามารถเลื อ กท าโครงงานในหมวดวิ ช าที่ มี ค วามสนใจและมี ค วามถนั ด ได้ แ ก่ ด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์ส ารสนเทศ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผสมผสานกับความรู้
ทางด้านการศึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาจะได้รับ
การฝึกค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์งาน ตลอดจนการบริหารโครงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นให้นักศึกษาสามารถนาความรู้หรือทฤษฎีที่
ได้เรีย นมาประยุ กต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ศึกษา เพื่อประโยชน์ในงานเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ และ
การศึกษาต่อไป
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ศึกษาได้ สามารถควบคุมบริหารโครงงานให้อยู่ในขอบเขต
ที่กาหนด และสามารถดาเนินการได้เสร็จทันเวลา โดยโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการนาเสนอผล
การศึ ก ษา และจั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้ เ สร็ จ ทั น ช่ ว งปลายภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี
คณะกรรมการสอบโครงงานไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รู้จักกาลเทศะ และทาหน้าที่เป็น
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยี
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง
ในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัดค่ายพัฒนา
วิชาชีพและสังคม
ชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ศึกษามา
(2) ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ
ปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รู้จักตน รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยอาจให้มีการอบรม
และเสียสละ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเข้าค่ายอบรมพระพุทธศาสนา
(3) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ใน
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ
เกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมในการ
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
ประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
(4) มีความใฝุรู้ในองค์ความรู้และ
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ ต นมี อ ยู่ ใ ห้
สู ง ขึ้ น ไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(5) คิดเป็น ทาเป็น มีความริเริ่ม
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
สร้างสรรค์ และเลือกวิธีแก้ไขปัญหา นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือ
และภาษาต่างประเทศใน
บุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย
การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา เช่น วิชาโครงงาน
และงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือการสอบประมวลความรู้ ในงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถประเมินความสามารถในการ
หลักวิชาการ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
(8) มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการสอนหรือ
ประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมือ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติการสอน 1
อาชีพ
และ 2 ในชั้นปีสุดท้าย
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ
ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสาเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจาเป็นมี
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละ
วิช าต้ องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่ เ กี่ ยวกั บ สิ่ ง ต่ อ ไปนี้ ทั้ ง 7 ข้ อ เพื่ อให้ นั ก ศึก ษาสามารถพั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้ น หลั กสู ตรสาขาวิช าเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ยังมีวิช าเกี่ยวกับ จริยธรรมและ
กฏหมายคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทา
กิจกรรมที่กาหนด มีการกาหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความ
ประพฤติขอนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคม
เพิ่มก่อนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีก ารจัด
กิจ กรรมส่ ง เสริ ม คุณธรรม จริ ย ธรรม เช่ น การยกย่อ งนัก ศึก ษาที่ทาดี ทาประโยชน์ แก่ส่ ว นรวม
เสียสละ
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาใน
ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติได้จริง ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ และเสริมสร้ างการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจพื้นฐานความรู้ที่สาคัญต่อ
การปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้แล้ว นักศึกษาในหลักสูตรจะต้องผ่านกระบวนการฝึกงานซึ่งเป็น
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) ยนการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรี
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา โดยจะเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่ส อนในลักษณะท่องจา
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางวิเคราะห์งานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กลยุ ทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทาได้โ ดยการออก
ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียว
จากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
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มคอ.2
ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ากับ กลุ่ ม คนต่า ง ๆ เป็นเรื่ องจาเป็ นอย่า งยิ่ง ดังนั้ นอาจารย์ต้ องสอดแทรกวิธี การที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ อีกยังมีรายวิชาฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ทางานจริง
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสั ง เกตจากพฤติกรรมที่ แสดงออกในการร่ว มกิจกรรมต่า ง ๆ และความครบถ้ว นชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจ
ทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมี
การวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
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มคอ.2
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิช าต่ าง ๆ ให้ นั กศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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มคอ.2
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาใน
ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
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มคอ.2
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาเฉพาะ
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

ก. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาการศึกษา
020003221 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
020003222 ปรัชญาการศึกษาและการ
3(3-0-6)
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
(Education Philosophy and
Vocational Curriculum Development)
020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
020003224 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)

2

3

4

5

6

2.ความรู้
7

1

  

2

3

4

5

 





3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

1



  



2

3









5



1









4

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
2

3





4

5

1

2



3

4

5
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

020003225 วิธีการสอนอาชีวะ
3(3-0-6)
และเทคนิคศึกษา
(Teaching Methods in Vocational
and Technical Education)
020003226 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
020003228 การวัดและการประเมินผล 3(3-0-6)
การศึกษา
(Educational Measurement and
Ealuation)
020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)

2

3

4

5











1

2

3

4

5

6

7

8

1

  

2



 



 



 

 



  

7

3.ทักษะทางปัญญา

  

 



6

2.ความรู้




3

4

5

1

 

2



5

1

2

3

4

5



   
 



 

 

 





 

 







4

 



 

3


 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยี 6(0-18-6)
คอมพิวเตอร์ 1
(Teaching Practice in Computer
Technology I)
020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยี 6(0-18-6)
คอมพิวเตอร์ 2
(Teaching Practice in Computer
Technology II)

2

3

4

5

6

2.ความรู้
7

1

2

  

3

4

5

 

3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

1


2

3

4

5

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
1





2

3

4

5

1

2



3

4

5
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

-วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
020413100 งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด 3(2-2-5)
(Electrical Works and Instrument)
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronical Devices)
020413102 วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
020413103 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Methods)
020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Systems Organization)
020413107 ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
(Operating System)

2

3

4

5

6

2.ความรู้
7

1

2

3

4

5

3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

1

2

3

4

5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

 

  

   









 

  

   

  





 

  

    

 







 

  

 



 

  

  













   







 







 



    



  



  



  

 



  

 

  

มคอ.2

62

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
020413109 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
020413110 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
020413111 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
ข. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
020413200 ระบบและการประยุกต์
3(2-2-5)
ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor System and
Application)
020413201 เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(3-0-6)
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and
Computer Networks Technology)

2

3

4

5

6

2.ความรู้
7

1

2

3

4

5

3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

1

 

2

3

4











             

5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

  

                  

3



4

5

1

  

2

3

4

5

 

        
    







 



      















  























  











2

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

020413202 ระบบฝังตัวและการเชื่อม 3(2-2-5)
ต่อระบบคอมพิวเตอร์
(Embedded Systems and
Computer Interface)
020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
(Management Information
System)
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยี3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ 1
(Special Topics in Computer Technology I)
020413205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
020413206 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
020413208 เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)

2

3

4

5

2.ความรู้

6

7

1

2

3

4

5

3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

1

2

3

4



5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3

4

5

1













2

3

4































  





















 



















 

































  

































  































  

























 

























5
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

020413209 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Computational Intelligence)
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยี3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ 2
(Special Topics in Computer
Technology II)
020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
3(2-2-5)
ออกแบบและการผลิต
(Computer-aided Design and
Manufacturing)
020413222 การพัฒนาโปรแกรม
3(2-2-5)
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Moblie Application Development)
-วิชาเลือก
020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
(Computer Assisted Instruction)



2

6

7

1

2





































3



4

5

2.ความรู้









3

4

5

3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

1

2

3

4

5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

5

1









2

3

4









































 











 

















  



















 













  























  



























5
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รายวิชา

020413312 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 3(2-2-5)
(Training Organzation for
Personnel Development)
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
(Computer for Education)
020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั 3(2-2-5)
(Digital Signal Processing)
020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ 3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
020413316 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Information Security)
020413317 กฎหมายและจริยธรรมของ 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Law and Ethics of Information
Technology)
020413318 การจัดการองค์ความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

1

2

3

4

5

6

7

1





































2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา
2

3

4

 







  







 







 





5

6







7

8

1

5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

5

1

























2

3

4























































 





































 



























 























5
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

020413112 การฝึกงาน
(Training)

1(240 ชั่วโมง)

2

3

4

5

   

6

2.ความรู้
7

1

2

3

4

5

3.ทักษะทางปัญญา
6

7

8

1

2

3

4

            

5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

    

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5
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มคอ.2
สรุปผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
2. ด้านความรู้
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้
5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคานวณ และนาไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

68

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

080103001 ภาษอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษอังกฤษ 2
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2

3

4

2.ความรู้
5

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา
5

2

3

5

1

2

3





  

    

   



 



  



  



4

  

 

 

1

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



4

5

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

  

      

4

5
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบือ้ งต้น1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5)
(Computer and Programming)
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด 3(3-0-6)
สร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)

080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

2

3

4

2.ความรู้
5

1

2

 
   

3

4


 

3.ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3



4

5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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3

4

5
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มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่ าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์การเรีย นรู้ข องนัก ศึก ษาเป็น ส่ว นหนึ่ง ของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ล ะรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดั บ ความพึง พอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และสมบั ติด้ านอื่ น ๆ ของบัณ ฑิต ที่จ บ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ อาทิ
แฟูมสะสมผลงาน จ านวนแบบจาลองหรือโปรแกรมส าเร็ จรูป ที่พัฒ นาเองและวางขาย
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มคอ.2
จานวนสิทธิบัตร จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดั บ ท้อ งถิ่น ระดับ ชาติ หรื อระดับ นานาชาติ จานวนกิจกรรมการกุศ ลเพื่อสั งคมและ
ประเทศชาติ และจานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่ าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การศึกษา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ภาควิชามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
(1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
ยืนยันการจัดตารางสอนและมอบหมายให้ คณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่อง เครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ
(2) ระดับคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน
(3) จัดให้มีการประเมินผลการสอนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
(4) แจ้งผลการประเมินให้ อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อทาการปรับปรุงต่อไป
(5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี ส่งผลการประเมินต่าง ๆ ให้คณะและคณาจารย์ทราบ
เพื่อทาการปรับปรุงต่อไป
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ปี ทาการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2. บัณฑิต
ภาควิชามีการติดตามการทางานของบัณฑิตที่จบการศึกษา เพื่อประเมินผลคุณภาพตามหลักสูตร
โดยให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทาและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในวันรับปริญญาบัตร
โดยมหาวิทยาลัยเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร อีกทั้งยังจัดทากลุ่มสังคม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารระหว่างภาควิชาและบัณฑิต นอกจากนั้น ได้มี
การเชิญศาย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ แนวทางในการ
ทางานแก่นักศึกษาในการปฐฒนิเทศและปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้สามารถเตรียมตัวในการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะที่จาเป็นในการทางานระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความเป็นอยู่ของนักศึกษา ปัญหาการเรียน ตลอดจนปัญหาการเดือนร้อนเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้แล้ว
ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยการยื่นคาร้องจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผ่านไปยังคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับบุคลากรสายวิชาการ ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตรที่วางไว้ และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ภาควิชามีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนใน
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
การควบคุมคุณภาพหลักสูตรของภาควิชา เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความต้องการของหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ความเชี่ยวชาญของ
สาขาวิชา ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน เพื่อนามาเป็นข้อกาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เรียนเปูาหมาย มีการ
เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กากับมาตรฐานวิชาชีพครู มาร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะและรับรองหลักสูตร การร่างหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 และมี
การเสนอผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ตามขั้นตอน
5.2 การเรียนการสอน
การเรียนการสอนของภาควิชาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
การวิเคราะห์เปูาหมายการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ มีการจัดทาแผนการสอนที่สอดคล้อง
กับเปูาหมายการเรียนรู้ มีการใช้ระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ทันสมัย ในการเรียนการสอน ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาการศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
ภาควิชามีกระบวนการประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวางแผนการสอน ที่
ต้องระบุวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน โดยมีการประเมินระหว่างกระบวนการ (Formative
Evaluation) และประเมินผลสรุป (Sumative Evaluation) ด้วยแบบฝึกหัด แบบทดสอบท้ายบทเรียน
รวมทั้งการจัดทาโครงงานในรายวิชาและการสอบภาคปฏิบัติ ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ภาควิชามีครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดังนี้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจานวน มากกว่า 150 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์สาหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง
- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
- คอมพิวเตอร์สาหรับการปฏิบัติการเครือข่าย
ห้องประลองทางด้านฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์ดังนี้
- โต๊ะประลอง
- Oscilloscope
- Pulse Generator
- Function Generator
- Power Supply
เครื่อง LCD Projector ประจาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ปัจจุบันภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ง านของนั ก ศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ รองรั บ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ภาควิชาจะดาเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฝังตัว (Embedded System) และปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในปี 2559 รวมทั้งจัดทาห้องสตูดิโอสาหรับบันทึกการสอนเพื่อตอบสนองต่อ
การศึกษาทางไกลอีกด้วย
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม (key performance indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการสอน ซึ่งมี
ลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ เช่น
 การเรียนรู้ จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมของนักศึกษา
 การอภิปรายโต้ตอบ และการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
 การทดสอบย่อย
 ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยผู้สอน
เมื่อทาการประเมินหากพบว่าวิธีการที่ใช้สอนไม่ส ามารถสื่อให้ ผู้เรียนเข้าใจสาระพื้นฐานของ
รายวิชา และอาจรวมถึงสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน โดยอาจหารือจากการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่นที่มีความรู้ในการวางแผนและใช้กลยุทธ์การ
สอน สุดท้ายต้องนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละรายวิชา และอาจต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ดังนี้
(1) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของการเรียนและการสอนในแต่ละรายวิชากับหลักสูตร
(2) ความสอดคล้องของการเรียนการสอนหากมีการปรับปรุงหลักสูตร
(3) อาจมีการอ้างอิงการเรียนการสอนตัวอย่างที่เคยประสบผลสัมฤทธิ์แล้ว เช่น การสอนแบบ
เน้น ผู้เรีย น การสอนที่เน้นทักษะและการลงมือปฏิบัติ ประยุกต์การเรียนการสอนจาก
ผลงานวิจั ย หรื อผลการปฏิบัติการที่แสดงให้ เห็ นว่าผู้ เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนและ
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
มีการประเมินผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา ดังนี้
(1) การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนเอง
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา
โดยข้อมูลที่ได้นี้จะถูกวิเคราะห์โดยหน่วยบริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และส่ง ให้อ าจารย์ผู้ส อนแต่ล ะคนในภาคการศึก ษาถัด ไปเพื่อ ใช้เ ป็น ผลปูอ นกลับ ใน
การปรับปรุงการสอนและรายวิ ช าของตน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร โดย
ทาการประเมินจาก
(1) วัตถุประสงค์ในรายวิชา ความสอดคล้องและความยืดหยุ่นของวัตถุประสงค์ในการสอนกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และภาควิชา
(2) เนื้อหาและรายวิชา
- มีการทบทวน การปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และรายวิชาที่ทันสมัย เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
- มีการปรั บ ปรุ งเนื้ อหารายวิช า และรายวิชาให้ ส อดคล้ องกับหลั กสู ตร รวมทั้งมีการจัด
สถานที่ สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน หนังสือและตารา อย่างเหมาะสม เมื่อมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
(3) วิธีการสอน มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนในรายวิชา โดยอาจอ้างถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ
(4) การสอบวัดผล มีคณะกรรมการวิชาการภาควิช าทาหน้าที่ตรวจข้อสอบเพื่อให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานของภาควิชาที่กาหนดไว้
(5) นักศึกษา มีการติดตามผลจากนักศึกษา ดังนี้
- เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ต้องออกฝึกงาน จะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์สามารถจะติดตาม
ประเมิน ความรู้ ของนั กศึกษาในด้านความสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้
ความรู้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ตลอดจนนั กศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้า ที่ เ พีย งใด และยึ ด หลั ก
คุณธรรม หรือยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งเป็นการประเมินร่วมกับสถานประกอบการด้วย
- หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงนาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการประเมินผลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผ ลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของการบริหาร
หลั กสู ตร กรณีที่พบปั ญหา สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที เป็นการปรับปรุ ง
เล็กน้อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 6 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้
หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
2. รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
5. ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่
คุรุสภากาหนด
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตและฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
ใช้เลขรหัส 9 ตาแหน่ง

02 04

X5 X6 X7 X8 X9

01 = คณะวิศวกรรมศาสตร์
02 = คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
03 = วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
04 = คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
05 = คณะอุตสาหกรรมเกษตร
06 = คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม
07 = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
08 = คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
09 = บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
10 = บัณฑิตวิทยาลัย
11 = คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภาควิชา
01 = ครุศาสตร์เครื่องกล
02 = ครุศาสตร์ไฟฟูา
03 = ครุศาสตร์โยธา
04 = คอมพิวเตอร์ศึกษา
05 = ครุศาสตร์เทคโนโลยี
06 = บริหารเทคนิคศึกษา
07 = บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

0 = กลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา
1 = กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2 = วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
3 = วิชาเลือกทางวิชาชีพ

..... = เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)

ระดับการศึกษา
1 = ปวช.
2 = ปวส.
3 = ปริญญาตรี
5 = ปริญญาโท
7 = ปริญญาเอก
9 = รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

ลาดับวิชาของกลุ่มวิชาและแขนงวิชาต่าง ๆ

82

มคอ.2

83

มคอ.2

รายละเอียด
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มคอ.2

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม ได้ จั ด ท าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปีและเริ่ม
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบันจนครบเวลา 5 ปี จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาฯ ต้องยื่นหลักสูตรให้กับ คุรุสภา เพื่อให้การรับรองปริญญาทาง
การศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู สาหรับผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา
2562 โดยคุรุสภาได้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศ ตามข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556
โดยที่เกณฑ์ใหม่ของคุรุสภานั้นได้ปรับปรุงมาตรฐานสาระความรู้จากเดิม 9 มาตรฐานความรู้ 2 มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็น 11 มาตรฐานความรู้ 2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาฯ จึงมีความ
จาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาทางการศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจาเป็นต้องทาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเดิม 4 ปีแก้ไขเป็น 5 ปี
5.2 ปรับปรุงรายวิชาและคาอธิบายรายวิชาทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางการศึกษา โดยปรับปรุงรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา ให้ เป็นไปตาม 11
มาตรฐานสาระความรู้ และ 2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้
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หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐาน
วิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล ความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชี พครูที่คุรุสภากาหนด การสร้าง
ความก้าวหน้า ทางวิชาการและ การพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนา
เนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การ
แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู
มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
020003222

ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum
Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ปรัชญาการอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักการ แนวคิด และรูปแบบในการจัดทาหลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตรและ
การจัดทาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผล
หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
020003223

ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญและธรรมชาติของภาษาไทย วัฒนธรรมไทยที่อยู่ในภาษาและวรรณคดี
ไทย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการ
เป็นครู
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020003224

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
พัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ หลักการ
เรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิด
ด้านจิตวิทยา การวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา การให้
คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
020003225

วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ดท าแผนการเรี ย นรู้ และน าไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลจริ ง การจั ดการเรี ยนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนาเข้าสู่บทเรียน การให้เนื้อหา การ
ประยุกต์ใช้ และการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ได้ การสร้างบรรยากาศการจัดการ ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
020003226

การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางด้านอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย กรอบแนวคิดในการ
วิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย การใช้
ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย
020003227

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ทฤษฎี การสื่ อสาร หลั กการ แนวคิด การออกแบบ การประยุ กต์ ใช้ และการประเมิน สื่ อ นวัต กรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนทางด้าน
อาชีวะและเทคนิคศึกษา การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร
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020003228

การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผล และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
020003229

การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา
รูปแบบและขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมิ นคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
020003230

ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา และ
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
การจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบ
ใบเนื้อหาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่อการสอน การสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน และเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การฝึกการสอนแบบ
จุลภาค (Micro Teaching) ในสถานการณ์จาลองภายใต้การให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจปรับจาก
อาจารย์นิเทศก์ประจากลุ่ม
020003231

ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020323030 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทา
แผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ
และสื่อการสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอนและการแก้ปัญหาขณะทาการสอน การทดลอง
สอนวิ ช าทฤษฎี ใ นสถานการณ์ จ าลองและการฝึ ก สอนในสถานการณ์ จ ริ ง การสอบภาคปฏิ บั ติ การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
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020003232

ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
วิชาบังคับก่อน : 020323031 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาประลองหรือปฏิบัติการโรงงาน ในสาขาวิชาอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา การจัดทาแผนบทเรี ยนให้ ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบชุดการสอนวิช า
ประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบและอุปกรณ์ช่วยสอน การวางแผนการสอน เทคนิค
การสอน การแก้ ปั ญ หาขณะท าการสอน การทดลองสอนวิ ช าประลอง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารโรงงาน ใน
สถานการณ์จาลองและการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน
และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและ
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
020003233

ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology I)
วิชาบังคับก่อน : 020003232 การฝึกปฏิบัติการสอน 3
การปฏิบั ติการวิช าชีพครูในสถานศึกษาเพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียน การประเมิน
ปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่
ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและ
ประเมินผล เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
020003234

ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology II)
วิชาบังคับก่อน : 020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ การประเมิน
ปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่
ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและ
ประเมินผล เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาต่อเนื่องจากปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1

89
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขแล้วกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
โครงสร้างเดิมหลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. 2554
โครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์มาตราฐาน
ปริญญาตรี 4 ปี หน่วยกิต
(หน่วยกิต)
จานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 120
145
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
30
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6
ข. กลุ่มวิชาภาษา
12
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72
109
ก. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน/กลุ่มวิชาแกน
34
ข. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
39
- วิชาเลือก
6
- วิชาฝึกงาน (S/U)
ค. กลุ่มวิชาชีพบังคับทางการศึกษา
30
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6

6

โครงสร้างใหม่
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
เกณฑ์มาตราฐาน
ปริญญาตรี 5 ปี หน่วยกิต
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 150
164
30
6
12
10
2
ไม่น้อยกว่า 90
128
80
48
6
240 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 6

6

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
7.1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 4 ปี)
7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
109 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
64 หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา
30 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ
39 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
164 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
128 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
80 หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา
46 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ
48 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
- วิชาฝึกงาน (S/U)
240 ชั่วโมง
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
มคอ.2
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080203295 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)*
3(3-0-6)*

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)*
3(3-0-6)*

3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต
020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2) 020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Introduction to Computer for Education)
(Introduction to Computer for Education)
020003103 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5) 020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
(Computer and Programming)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6) 040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
(General Mathematics)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
(Physics in Daily Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1) 080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1) 080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
(Dancing)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาการศึกษา 30 หน่วยกิต
020003201 หลักวิชาชีพครู
(Principles of Teaching Profession)
020003202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Education Innovation and Information Technology)
020003203 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
(Vocational Education Curriculum Development)

020003205 จิตวิทยาสาหรับครู
(Psychology for Teachers)
020003204 วิธีการสอนวิชาเทคนิค
(Technical Subject Teaching Methods)
020003207 การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
020003206 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาการศึกษา 46 หน่วยกิต
3(3-0-6) 020003221 หลักวิชาชีพครู
(Teaching Profession)
3(2-2-5) 020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
(Innovation and Instructional Media)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
(Education Philosophy and Vocational Curriculum
Development)
020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Cultures)
020003224 จิตวิทยาการศึกษา
(Education Psychology)
020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(Teaching Methods in Vocational and Technical
Education)
020003226 การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality management)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020003208 การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 1
3(1-4-4)
(Professional Experience I)
020003209 การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 2
3(0-6-3)
(Professional Experience II)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
020003233 ปฏิบัติการสอนวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology I)
020003234 ปฏิบัติการสอนวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology II)

020003210 สื่อการสอน
(Teaching Media)

3(2-2-5)

2. กลุม่ วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 หน่วยกิต
020413100 งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด
(Electrical Works and Instrument)
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสาหรับคอมพิวเตอร์
(Electronic Devices for Computer)
020413102 วงจรดิจิทัล
(Digital Circuits)
020413103 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
(Discrete Mathematics)
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข
(Numerical Methods)

2. วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

020413100 งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด
(Electrical Works and Instrument)
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Devices)
020413102 วงจรดิจิทัล
(Digital Circuits)
020413103 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
(Discrete Mathematics)
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข
(Numerical Methods)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object Oriented Programming)
020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
020413107 ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
(Operating System)
020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
020413109 สัมมนาโครงงาน
1(0-2-1)
(Project Seminar)
020413111 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
020413107 ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
(Operating System)
020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
020413109 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
020413110 โครงงานพิเศษ
3(0-6-12)
(Special Project)
020413111 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
2. กลุ่มวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor System and Application)
020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks
Technology)
020413202 ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Computer Interface)
020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)

020413200
020413201
020413202
020413203

กลุ่มวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 39 หน่วยกิต
ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor System and Application)
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Networks
Technology)
ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
(Embedded Systems and Computer Interface)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
020413205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
(System Analysis and Design )
020413206 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
020413208 เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
020413209 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology II)
020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
020413205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
(System Analysis and Design )
020413206 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
020413208 เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
020413209 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Computational Intelligence)
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology II)
020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
020413222 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Moblie Application Development)
- วิชาเลือก
6
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ
6
หน่วยกิต
020003211 หลักการบริหารอาชีวศึกษา
(Principles of Vocational Education Administration)
020003212 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)

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

020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)

3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020003213 หัวข้อพิเศษด้านเทคนิคศึกษา
3(2-2-5)
(Special Topics in Technical Education)
020003216 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
(Training Organization for Personnel Development)
020003217 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
020413213 การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Signal Processing)
020413214 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
020413215 การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Center Management)
020413216 คอมพิวเตอร์กับสังคม
3(3-0-6)
(Computer and Society)
020413217 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Office Automation System)
020413218 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(Internet Technology)
020413219 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Security)
020413220 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Law and Ethics of Information Technology)
020413221 การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management)

3(3-0-6)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

020413312 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
(Training Organization for Personnel Development)
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(Computer for Education)
020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
(Digital Signal Processing)
020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ
(Digital Image Processing)

3(2-2-5)

020413316 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
(Information Security)
020413317 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Law and Ethics of Information Technology)
020413318 การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management)
020413112 การฝึกงาน
(Training)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(240 ชั่วโมง)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา
020003101
020413100
020413101
040203100
040313016
080103001
08xxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Introduction to Computer for Education)
งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electrical Works and Instrument)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Electronics Devices for Computer)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Eduction Elective Course I)

รหัสวิชา
020003101
020003223
020413100
020413101
04xxxxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

รวม

17(15-5-32)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
งานไฟฟูาและเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electrical Works and Instrument)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronics Devices)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course))
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Since and Math Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Eduction Elective Course)
รวม
19(17-5-36)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา
020003103
020413102
020413103
020413106
080103002
080203295
08XXXXXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Systems Organization)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Eduction Elective Course II)
รวม
19(17-4-36)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
รหัสวิชา
020003103
020413102
020413103
020413106
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanties Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Eduction Elective Course)
รวม
19(17-4-36)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
020003201 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6) 020003221
(Principles of Teaching Profession)
020413107 ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5) 020003225
(Operating System)
020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(Data Structures and Algorithm)
020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor System and Application)
020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6) 020413105
3(2-2-5) 020413107
3(3-0-6) 020413108

(Data Communications and Computer Networks Technology)

020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)

3(3-0-6) 020413200
020413201

รวม

18(16-4-34)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Teaching Profession)
วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical
Education)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
(Operating System)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor System and Application)
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks
Technology)
รวม
21(17-8-38)
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รหัสวิชา
020003204
020003205
020413111
020413202

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิธีการสอนวิชาเทคนิค
3(3-0-6)
(Technical Subject Teaching Methods)
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
(Psychology for Teachers)
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Computer Interface)

รหัสวิชา
020003224
020003227
020413111
020413202
020413203

020413204
020413205

หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
(Special Topics in Computer Technology I)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
รวม

3(3-0-6) 020413204
3(3-0-6) 020413206
18(16-4-34)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Education Psychology)
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Computer Interface)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
รวม
21(18-6-39)
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ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Innovation and Information
Technology)
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
สื่อการสอน
3(2-2-5)
(Teaching Media)
วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Methods)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object Oriented Programming)
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)

รหัสวิชา
020003222
020003228
020003230
020413104
020413209
020413222
08xxxxxxx

รวม

18(13-10-31)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum
Development)
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Methods)
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Computational Intelligence)
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Moblie Application Development)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanties Elective Course)
รวม
21(17-8-38)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา
020003203
020003207
020003208
020413207
020413208
XXXXXXXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Vocational Education Curriculum Development)
การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 1
3(1-4-4)
(Professional Experience I)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาเลือกทางวิชาชีพ 1
3(X-X-X)
(Elective Course I)
รวม
18(x-x-x)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
รหัสวิชา
020003226
020003231
020413205
020413207
020413208
02xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ก่อนที่จะจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกงานภาคสนาม เป็นเวลา
อย่างน้อย 240 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รหัสวิชา
020413112

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาเลือกทางวิชาชีพ
3(x-x-x)
(Elective Course)
รวม
18(x-x-x)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงาน (S/U)
1(240ชั่วโมง)
(Training)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา
020003209
020413109
020413209
020413211
080303606
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 2
3(0-6-3)
(Professional Experience II)
สัมมนาโครงงาน
1(0-2-1)
(Project Seminar)
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาเลือกทางวิชาชีพ 2
3(X-X-X)
(Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Languge Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
รหัสวิชา
020003229
020003232
020413109
020413210
020413211
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in ComputerTechnology II)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Languge Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
18(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา
020413110
020413210
020413212
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ II
3(3-0-6)
(Special Topics in ComputerTechnology II)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
วิชาเลือกเสรี 1
3(2-2-5)
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Languge Elective Course II)
รวม
18(x-x-x)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
รหัสวิชา
020413110
020413212
08xxxxxxx
02xxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Languge Elective Course)
วิชาเลือกทางวิชาชีพ
3(x-x-x)
(Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม

15(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(0-18-6)
(Teaching Practice inn Computer
Technology I)
รวม
6(0-18-6)

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020003234 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
6(0-18-6)
(Teaching Practice inn Computer
Technology II)
รวม
6(0-18-6)
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มคอ.2

ปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ ปี)
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากาหนด
ชื่อสถาบันที่ขอรับการรับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปีที่เสนอขอรับรอง ๒๕๕๙
มาตรฐานความรู้

สาระความรู้ตามมาตรฐาน

สมรรถนะตามมาตรฐาน

ชื่อย่อ คอบ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

๑. ความเป็นครู ๑) สภาพงานครู คุณลักษณะ ๑) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่ วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๑ หลักวิชาชีพครู
๓(๓-๐-๖)
และมาตรฐานวิชาชีพ
สอนและกลยุทธ์การ
(Teaching Profession)
๒) การปลูกฝังจิตวิญญาณ
สอน เพื่อให้ผ้เู รียนคิด
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ
ความเป็นครู
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ของครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่
๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ เกี่ยวข้องกับครู และวิช าชีพครู หลักธรรมาภิ บ าล ความซื่อสัต ย์สุจริ ต
และวิชาชีพครู
๒) แสวงหาและเลือกใช้
คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภา
๔) การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารความรู้ กาหนด การสร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพครู
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์
วิชาชีพครู
เพื่อให้ทันต่อการ
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
๕) การสร้างความก้าวหน้าและ เปลี่ยนแปลง
พัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
๓) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู การแสวงหาและเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารความรู้ เ พื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ต่อเนื่อง
กับผู้เรียนที่ส่งเสริมการ ศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็น
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ และเสี ย สละให้ สั ง คม การปฏิ บั ติ ต นตาม
๔) มีจิตวิญญาณความเป็น จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู
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มคอ.2
มาตรฐานความรู้

สาระความรู้ตามมาตรฐาน

สมรรถนะตามมาตรฐาน

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

๒. ปรัชญา
การศึกษา

๑) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี ๑) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ทางการศึกษา ศาสนา
สถานศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ๒) วิเคราะห์เกี่ยวกับ
๒) แนวคิด และกลวิธีการจัด
การศึกษาเพือ่ การ
การศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๒ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Education Philosophy and Vocational
Curriculum Development)
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญาการอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิด และกลวิธี
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หลั ก การ แนวคิ ด และรู ป แบบในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินผลหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

๓. ภาษาและ
วัฒนธรรม

๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อการเป็นครู
๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ)
๐๒๐๐๐๓๑๒๒ ภาษาและวัฒนธรรมไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Language and Cultures)
ความสาคัญและธรรมชาติของภาษาไทย วัฒนธรรมไทยที่อยู่ใน
ภาษาและวรรณคดีไทย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่าง
ถู ก ต้ อ งบนพื้ น ฐานทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ การ
ประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู

๑) สามารถใช้ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อ
การสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง
๒) ใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ

ผลการวิเคราะห์

มคอ.2

109

มคอ.2
มาตรฐานความรู้

๓. ภาษาและ
วัฒนธรรม
(ต่อ)
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๐๘๐๑๐๓๐๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
๓(๓-๐-๖)
(English I)
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน
ระดั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น โดยค านึ ง ถึ ง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และ
ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การ
เขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่
ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๐๘๐๑๐๓๐๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
๓(๓-๐-๖)
(English II)
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน
ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น โดยค านึ ง ถึ ง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และ
ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การ
เขียนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะ
เพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มคอ.2

110

มคอ.2
มาตรฐานความรู้

สาระความรู้ตามมาตรฐาน
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๔. จิตวิทยา
สาหรับครู

๑) จิตวิทยาพื้นฐานและ
๑) สามารถให้คาแนะนา
จิตวิทยาพัฒนาการของ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
มนุษย์
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒) จิตวิทยาการเรียนรู้และ
๒) ใช้จติ วิทยาเพื่อความ
จิตวิทยาการศึกษา
เข้าใจและสนับสนุนการ
๓) จิตวิทยาการแนะแนวและ
เรียนรูข้ องผู้เรียนให้เต็ม
การให้คาปรึกษา
ศักยภาพ

๕. หลักสูตร

๑) หลักการ แนวคิดในการ
จัดทาหลักสูตร
๒) การนาหลักสูตรไปใช้
๓) การพัฒนาหลักสูตร

๑) วิเคราะห์หลักสูตรและ
สามารถจัดทาหลักสูตร
ได้
๒) ปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๓ จิตวิทยาการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Education Psychology)
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานและจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการศึกษา รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ การ
ถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้
การประยุกต์แนวคิดด้านจิตวิทยา การวางแผนและออกแบบการเรียนรู้
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๒ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Education Philosophy and Vocational
Curriculum Development)
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญาการอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิด และกลวิธี
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หลั ก การ แนวคิ ด และรู ป แบบในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินผลหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
มคอ.2
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๖. การจัดการ ๑) หลักการ แนวคิด แนว
๑) สามารถจัดทาแผนการ
เรียนรู้และ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทา
เรียนรู้และนาไปสู่การ
การจัดการ
แผนการเรียนรู้ การจัดการ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง
ชั้นเรียน
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ ๒) สามารถสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียนให้
๒) ทฤษฎีและรูปแบบการ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้
๓) การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม
๔) การจัดการชั้นเรียน
๕) การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๔ วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ แ ละหลัก การสอน การสอนวิ ชาทฤษฎีแ ละ
ปฏิบัติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้และ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนาเข้าสู่บทเรียน การ
ให้เนื้อหา การประยุกต์ใช้ และการประเมิ นความก้าวหน้าของการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ทฤษฎีและ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผู้เรียนรูจ้ ักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาได้ การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
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๗. การวิจัยเพื่อ ๑) หลักการ แนวคิด แนว
๑) สามารถนาผลการวิจัย
พัฒนาการ
ปฏิบัติในการวิจัย
ไปใช้ในการจัดการเรียน
เรียนรู้
๒) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ การสอน
พัฒนาการเรียนรู้
๒) สามารถทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๕ การวิจัยทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Educational Research)
หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การ
วิ จั ย ทางด้ า นอาชี ว ะและเทคนิ ค ศึ ก ษา การใช้ แ ละผลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้น
เพื่อการวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย

๘. นวัตกรรม ๑) หลักการ แนวคิด การ
๑) ประยุกต์ใช้ และ
และ
ออกแบบ การประยุกต์ใช้
ประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี
และการประเมินสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้
ทาง
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ๒) สามารถใช้เทคโนโลยี
การศึกษา ๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศเพื่อการ
การสื่อสาร
สื่อสาร

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๖ นวัตกรรมและสือ่ การเรียนการสอน
๓(๒-๒-๕)
(Innovation and Instructional Media)
ความหมายและความสาคัญของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร หลั ก การ แนวคิ ด การ
ออกแบบ การประยุก ต์ใช้ และการประเมิ นสื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการเรีย นรู้ การวิ เคราะห์เ นื้อ หาเพื่อ การออกแบบและ
พัฒนาสื่อการสอนทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา การประยุกต์ใช้ และ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร

ผลการวิเคราะห์
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๙. การวัดและ ๑) หลักการ แนวคิด และแนว ๑) สามารถวัดและ
ประเมินผล
ปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลได้
การเรียนรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ของ ๒) สามารถนาผลการ
ผู้เรียน
ประเมินไปใช้ในการ
๒) ปฏิบัติการวัดและการ
พัฒนาผู้เรียน
ประเมินผล

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๗ การวัดและการประเมินผลการศึกษา ๓(๓-๐-๖)
(Educational Measurement and Evaluation)
ความส าคั ญ ของการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา หลั ก การ
แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้าง
เครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น ผล สถิ ติ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวั ด และ
ประเมินผลทางการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผล และการนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

๑๐. การประกัน ๑) หลักการ แนวคิด แนว
๑) สามารถจัดการคุณภาพ
คุณภาพ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
การจัดกิจกรรมการ
การศึกษา
คุณภาพการศึกษา
เรียนรูแ้ ละพัฒนา
๒) การประกันคุณภาพ
คุณภาพการเรียนรู้อย่าง
การศึกษา
ต่อเนื่อง
๒) สามารถดาเนินการจัด
กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๘ การจัดการคุณภาพการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Educational Quality Management)
ความหมายและความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มาตรฐานและองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบและ
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการ
ประเมิ น ตนเอง การน าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปใช้ เ พื่ อ
พัฒนาการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์

มคอ.2
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มคอ.2
มาตรฐานความรู้

สาระความรู้ตามมาตรฐาน

สมรรถนะตามมาตรฐาน

๑๑. คุณธรรม ๑) หลักธรรมาภิบาล และ
๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต
ที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ
และ
๒) คุณธรรม และจริยธรรมของ และเสียสละให้สังคม
จรรยาบรร
วิชาชีพครู
๒) ปฏิบัติตนตาม
ณ
๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
คุรุสภากาหนด

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๒๑ หลักวิชาชีพครู
๓(๓-๐-๖)
(Teaching Profession)
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ
ของครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ครู แ ละวิ ช าชี พ ครู หลั ก ธรรมาภิ บ าล ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภา
กาหนด การสร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพครู
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
การแสวงหาและเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารความรู้ เ พื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู มี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ และเสี ย สละให้ สั ง คม การปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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มคอ.2

มาตรฐาน
ประสบการณ์
วิชาชีพ

๑๒. การฝึก
ปฏิบัติ
วิชาชีพ
ระหว่าง
เรียน

สาระการฝึกทักษะ

สมรรถนะ

๑) การสังเกตการจัดการเรียนรู้ ๑) สามารถจัดทาแผนการ
๒) การจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ การสอนที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง
๒) สามารถปฏิบัติการสอน
๓) การทดลองสอนใน
ออกแบบทดสอบ วัด
สถานการณ์จาลอง และ
และประเมินผลผู้เรียน
สถานการณ์จริง
๔) การออกแบบทดสอบ
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัด
๕) การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผล
การเรียน
๖) การสอบภาคปฏิบัติและการ
ให้คะแนน
๗) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน
๘) การพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๓๐ ฝึกปฏิบัติการสอน ๑
๓(๑-๔-๔)
(Teaching Practice I)
การประยุ ก ต์ ใ ช้ท ฤษฎี จากรายวิ ชาการศึ ก ษา เพื่ อ การจั ด ท า
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหั ด
แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่อการสอน การสังเกตการ
สอนในชั้ น เรี ย น การฝึ ก ทั ก ษะการถ่ า ยทอดพื้ น ฐาน และเทคนิ ค การ
ถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การฝึกการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ใน
สถานการณ์จาลอง ภายใต้การให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจปรับจาก
อาจารย์นิเทศก์ประจากลุ่ม
๐๒๐๓๒๓๐๓๑ ฝึกปฏิบัติการสอน ๒
๓(๐-๖-๓)
(Teaching Practice II)
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา การจัดทาแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง การ
ออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ และสื่อการสอน
การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน และการแก้ปัญหาขณะทาการสอน
การทดลองสอนวิ ชาทฤษฎี ใ นสถานการณ์ จ าลอง และการฝึ ก สอนใน
สถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน
และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
มคอ.2
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มคอ.2
มาตรฐาน
ประสบการณ์
วิชาชีพ

๑๒. การฝึก
ปฏิบัติ
วิชาชีพ
ระหว่าง
เรียน (ต่อ)

สาระการฝึกทักษะ

สมรรถนะ

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

๐๒๐๓๒๓๐๓๒ ฝึกปฏิบัติการสอน ๓
๓(๐-๖-๓)
(Teaching Practice III)
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาประลอง หรือปฏิบั ติการโรงงาน
ในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทาแผนบทเรียนให้ผู้เรียน
สร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง การออกแบบชุ ด การสอนวิ ช าประลอง หรื อ
ปฏิ บั ติ ก ารโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบ และอุ ป กรณ์ ช่ ว ยสอน การ
วางแผนการสอน เทคนิคการสอน การแก้ปัญหาขณะทาการสอน การ
ทดลองสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน ในสถานการณ์จาลอง
และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ
การให้ ค ะแนน และการตั ด สิ น ผลการเรี ย น การวิ เ คราะห์ แ ละการ
ประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ
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มคอ.2
มาตรฐาน
ประสบการณ์
วิชาชีพ

๑๓. การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา
ในสาขาวิชา
เฉพาะ

สาระการฝึกทักษะ

สมรรถนะ

๑) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ๑) สามารถจัดการเรียนรู้ใน
๒) การวัดและประเมินผล และ สาขาวิชาเอก
นาผลไปใช้ในการพัฒนา ๒) สามารถประเมิน
ผู้เรียน
ปรับปรุง และศึกษาวิจัย
๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ ๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
แบ่งปันความรู้ในการ
มอบหมาย
สัมมนาการศึกษา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

วิชาชีพครู (บังคับ)
๐๒๐๓๒๓๐๓๓ ปฏิบัตกิ ารสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์๑ ๖(๐-๑๘-๖)
(Teaching Practice in Computer Technology I)
ประยุ กต์ หลั ก เกณฑ์ และทฤษฎี ต่า ง ๆ ที่ ได้ จากรายวิ ชา เพื่ อ
ปฏิบัติการวิชาชีพครูหรือวิศ วกรฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือในสถาน
ประกอบการทางด้ า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ วางแผนการสอน การ
ปฏิบัติการสอน จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การวัดและประเมินผล และนาผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดทาโครงงาน
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา ภายใต้การควบคุมและการดูแลแนะนาอย่า ง
ใกล้ชิดจากอาจารย์นิเทศก์
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มาตรฐาน
ประสบการณ์
วิชาชีพ

๑๓. การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา
ในสาขาวิชา
เฉพาะ (ต่อ)

สาระการฝึกทักษะ

สมรรถนะ
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ผลการวิเคราะห์

๐๒๐๓๒๓๐๓๔ ปฏิบัตกิ ารสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๒ ๖(๐-๑๘-๖)
(Teaching Practice in Computer Technology II)
การวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการปฏิบัติการวิชาชีพครู
หรือวิศวกรฝึกอบรม ในสถานศึกษาหรือในสถานประกอบการทางด้าน
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ การจั ด ท าโครงงานและกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
การศึ กษา การประยุก ต์ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ การ
ปฏิบัติการสอนหรือการถ่ายทอดวิชาทางด้านการประลองหรือการฝึกด้าน
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาเอกที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเอกสารเนื้อหา สร้างแบบฝึกหัด
แบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมตามหลัก
ทฤษฎี ภายใต้การควบคุม ดูแล แนะนาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์นิเทศก์
จั ด ท าแฟู ม สะสมงาน จั ด ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึ กษา สรุปผล
ปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพหรือวิศวกร

มคอ.2

119

มคอ.2

120

มคอ.2

121

มคอ.2

122

มคอ.2

123

มคอ.2

124

มคอ.2

125

มคอ.2

126

มคอ.2

127

มคอ.2

128

มคอ.2

129

มคอ.2

130

มคอ.2

131

มคอ.2

132

