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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4ปี)
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
142 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
6
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5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับเอกสารและตาราที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทสี่ ามารถใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
- ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5ปี) ฉบับปี
พ.ศ. 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
2. วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ
3. ครูฝึกในสถานประกอบการ
7
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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 ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายกฤช สินธนะกุล*
3200200532424

2

นางสาวธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
3302000702041

3

นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์
3719900171801

4

นายเทวา คาปาเชื้อ
3570100303676

5

นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
3100201162940

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

ผู้ช่วย
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ศาสตราจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(หลักสูตรนานาชาติ)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศาสตราจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ผู้ช่วย
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2555
2546

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2536
2557
2548
2542
2555
2548
2536

ผู้ช่วย
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2561
2548
2539
2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2545
2537

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ทาหน้าที่ประธานหลักสูตร
มคอ.2
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความ
เปลี่ย นแปลงจากโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิก ผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้ม
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้ น
ในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและสร้ า งความหลากหลายของสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ต อบโจทย์ รู ป แบบชี วิ ต ใหม่ ๆ
(คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ,2561) การพัฒนาด้านดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสาคัญ
จากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(พ.ศ. 2561 – 2580)
เพื่อให้ประเทศชาติเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวั ตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยแผนพั ฒ นาดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั ง คม จะมี เป้ าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดั งต่ อไปนี้ 1)เพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลัก
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิ ต การบริการ 2)สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและ
บริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3)เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ4)ปฏิรูปกระบวนทัศน์
การท างานและการให้ บ ริ การของภาครั ฐ ด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทั ล และการใช้ประโยชน์ จากข้ อมูล เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,2562)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์จึง มีเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้ บุคลากรทุกกลุ่ มมีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุค ดิจิทัล โดยพัฒนาคนในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ มุ่งเน้นพัฒนาคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับสังคมต่อไป
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยต้องการครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทักษะความพร้อมในการทางาน มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความประพฤติที่ดี วางตัวเหมาะสม ไม่กระทาตนผิดจรรยาบรรณ
ปัจจุบันได้จึงมีการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม(หลักสูต รสี่ปี) พ.ศ.
2562 ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจาการในสถานศึกษาและ
หรือสถานประกอบการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจาการและนอกประจาการให้มีความรู้และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับ
รัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่งและคนดี มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
แนวคิดของการจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมาก
กว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา และการวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลก
ดิจิทัล การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การ
ปฏิบัติการสอนที่ทาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครูและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับตัวเข้า
กับสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูอีกด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ต้องแข่งขันกับเศรษฐกิจโลก รวมถึง
การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้ได้ครูที่เก่งและดี จึงมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีขีด
ความสามารถในการถ่ายทอดและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู ตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ว่า ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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 ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคมเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดาเนินการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา และอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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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 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์จากภาควิชาอื่นในกรณีวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ทั้งในด้านการจัดตารางเรียนและการสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีอาจารย์พิเศษสอนในบางวิชา จะเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ โดยการคิดภาระงานให้ แก่ห ลักสูตรใช้หลั กเกณฑ์ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นกัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ทักษะในการสอน การสื่อสาร ด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เป็น
ผู้ที่มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรสร้างครูช่างที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการสอน การฝึ ก อบรม การออกแบบ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการประกอบอาชีพด้านการสอน การฝึกอบรมและการจัดการให้แก่
สถานศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาวิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ที่ จ ะ
ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะทั้งด้านศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และศาสตร์ทางด้านการสอน การฝึกอบรม ตามเกณฑ์ มคอ.1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 ปี และตามเกณฑ์
ของคุรุสภา สามารถทางานด้านคอมพิวเตอร์และการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความคาดหวังผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละปีดังนี้
ปีที่
ความคาดหวังของผลการเรียนรู้
1 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เข้าใจการทางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ เข้าใจพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของครู
2 ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางด้าน IoT มีความเข้าใจในการทางานและการปฏิบัติการเชื่อมต่อ
ของระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูล ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทีทักษะพื้นฐานด้านการสอน
การพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้ในการสอนประเด็นที่กาหนดให้ตามขั้นตอนเรียนรู้ MIAP
3 วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามสถานการณ์ที่
กาหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาการข้อมูล ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนที่
สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตร/แผนการสอนฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการสอนและฝึกอบรมในหัวข้อที่ทันสมัยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
4 สามารถสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ ด้วยความ
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในห้องเรียนและห้องอบรมที่พบ
สามารถบริหารจัดการห้องเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ทางานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การดูแล
ระบบเครือข่าย การดูแลศูนย์ข้อมูล การทางานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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
5 ปีการศึกษา
- ปรั บปรุงหลั กสู ตรให้ สอดคล้องกับ - ติดตามความเปลีย่ นแปลงใน
- รายงานผลการประเมินความ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้ า นทั ก ษะ ความรู้ ความ
สามารถในการท างาน โดย
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนา
ความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ไปปฎิบัติงานจริง

กลยุทธ์
- การสอนให้ทางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เฉลี่ยในระดับมาก
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร

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 สาหรับ
ระเบียบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบ
จากภาควิชา
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2. ผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
และสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
3. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการเรียน
รายวิชาทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และรายวิชาที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
4. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
5. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้เข้าศึกษา “ต้องมีค่าเจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการวัด
คุณลักษณะความเป็นครู และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นผู้
กาหนด”
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
จากการรวบรวมรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และพื้นฐานงานช่างของผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
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
วงจรไฟฟ้า สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. จั ดโครงการสอนปรั บ พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ กับนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะทางด้านช่างอุตสาหกรรม
3. จั ด โครงการปฐมนิ เ ทศนั กศึ ก ษาใหม่ เพื่ อชี้ แ จงแนวทางการปฏิ บั ติต นตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งเป็นการแนะนาการวางแผนการเรียน เป้าหมายการศึกษา และการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิชาการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และจัดกิจกรรมอันจะนาไปสู่การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา หรือระหว่างนักศึกษาเอง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564
2565
2566
2567
2568

ระดับชั้นปี
ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

90
90
-

90
90
180
-

90
90
90
270
-

90
90
90
90
360
90

90
90
90
90
360
90

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

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

2567

2568

1,674,000

3,528,000

5,634,000

6,174,000

6,174,000

2,826,000

5,472,000

7,866,000

11,826,000

11,826,000

4,500,000

9,000,000

13,500,000

18,000,000

18,000,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุนการวิจัย
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

9,994,752.32 10,603,432.73 11,249,181.79
1,008,000.00 1,008,000.00 1,008,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
400,000.00
135,000.00
270,000.00
405,000.00

-

-

-

11,637,752.32 12,481,432.73 13,262,181.79
1,000,000.00
1,000,000.00

100,000.00
200,000.00
300,000.00

100,000.00
100,000.00

2567
11,934,256.96
1,008,000.00
200,000.00
400,000.00
540,000.00

-

2568
12,661,053.21
1,008,000.00
200,000.00
400,000.00
540,000.00

-

14,082,256.96

14,809,053.21

100,000.00
100,000.00

100,000.00
200,000.00
300,000.00

16

มคอ.2
ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
รวม (ก) + (ข)
12,637,752.32 12,781,432.73 13,362,181.79
14,182,256.96
จานวนนักศึกษา
90
180
270
360
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
140,419.47
71,007.96
49,489.56
39,395.16
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาจานวน 57,050.00 บาทต่อปีการศึกษา)
หมวดเงิน

2568
15,109,053.21
360
41,969.59

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

142 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาภาษา
-วิชาบังคับ
-วิชาเลือก
ค. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
จ. กลุม่ วิชาบูรณาการ
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาการศึกษา
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ข. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
- วิชาฝึกงาน ( S/U เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
080203907

30
6
12
6
6
7
2
3
106
70
42
28
36
36
3(280
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั่วโมง)
หน่วยกิต

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

ธุรกิจในชีวิตประจาวัน
(Business for Everyday Life)
080303606
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ข. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
- วิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103018
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)
080103034
การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
**080103061
การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
**080103062
การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)

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

หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
หมายเหตุ ** รายวิชาสาหรับหลักสูตรเทียบโอน
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- วิชาบังคับ
020003101
020003103*

040203100

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
(Basic Computer for Education)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
(Computer and Programming)
- วิชาเลือก
คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)

7 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
1(1-1-2)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
080303503
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
040003004
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน
70 หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา
42 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
020013221
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
(Principles of Education for Sustainability Development)
020013222
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
(Education Psychology for Teacher)
020013223*
วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Instructional Science and Classroom Management)
020013224
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology for Learning Management)
020013225
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)
020013226*
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
(Vocational Curriculum Development)
020013227
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Research and Development in Innovation and Learning)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

20

มคอ.2
020013228
020013230
020013231
020413232

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
(Thai Language for Teacher Communication)
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice I)
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(0-6-3)

ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1

6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in Educational Institute I)
ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2
020413233
6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in Educational Institute II)
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
020413102
วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
020413103
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
020413105*
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
020413106
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
020413107*
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
(Operating System)
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)
020413114
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electronic Device and Instrument)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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ข. กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาบังคับ

36 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตัวเอง)
020413201
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks Technology)
020413203
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
020413206*
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
020413207
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
020413208
เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
020413211
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
020413214
ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Internet of Things)
020413215
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
020413216
การประยุกต์ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor and Microcontroller System for Application)
020413222*
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Mobile Application Development)
020413223
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3(3-0-6)
(Cybersecurity)
020413313
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
- วิชาฝึกงาน (S/U เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต)
020413113
การฝึกงาน
3(280 ชั่วโมง)
(Internship)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือเปิดสอน หรือเลือกเรียนจากรายวิชาของภาควิชา (ภาคผนวก ค)
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003103*
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
020013228
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(2-2-5)
(Thai Language for Teacher Communication)
020413106
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
020413114
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electronic Device and Instrument)
040003004
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
04xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
080103001
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Sport and Recreation Elective Course)
รวม
22(18-8-40)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

23

มคอ.2

รหัสวิชา
020003101
020013221
020013224
020413102
020413103
020413105*

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
(Principles of Education for Sustainability Development)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology for Learning Management)
วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)

080103002

ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Science and Humanities Elective Course)
รวม
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(19-7-41)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020013223*
วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Instructional Science and Classroom Management)
020013222
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
(Education Psychology for Teacher)
020413107*
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
(Operating System)
020413108
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
020413216
การประยุกต์ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor and Microcontroller System for Application)
020413201
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks Technology)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Sport and Recreation Elective Course)
รวม
22(17-10-39)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020013225
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)
020013226* การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
(Vocational Curriculum Development)
020013230
ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020413111* ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
020413203
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
020413206* เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
020413214
ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Internet of Things)
รวม
21(15-12-36)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา
020413113

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงาน (S/U เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต)
3(280 ชั่วโมง)
(Internship)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020013227
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Research and Development in Innovation and Learning)
020003231
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
020413208
เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
020413207
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
020413313
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
020413222* การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Mobile Application Development)
020413109* สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
รวม
22(14-16-36)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
020413215 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
020413223 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3(3-0-6)
(Cybersecurity)
020413110* โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
21(x-x-x)
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา
020413232

รหัสวิชา
020413233

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1
6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in Educational Institute I)
รวม
6(540 ชั่วโมง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2
6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in Educational Institute II)
รวม
6(540 ชั่วโมง)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
020003101

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
องค์ประกอบและการทางานของคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น การจัดทาเอกสารรายงาน การคานวณ การนาเสนอ
งาน และการปรับแต่งภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการสืบค้นเพื่อประกอบการศึกษา
จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
Computer components and its operation, installing operating systems,
application program for education, word processing, computation, presentation and
digital photo editing program; Introduction to the Internet and search for education,
ethics in using computers and information systems.
020003103

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ลักษณะของตัวแปลภาษา การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการ
ออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมด้ว ยภาษาระดับสู ง การสร้างและการเรียกใช้ฟังก์ชัน การประมวลผล
แฟ้มข้อมูล การทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม
Computer structure and components, hardware and software interaction;
programming compiler and translator, problems solving by computer programming;
process of designing and developing applications with high-level language programming;
creating and calling functions;data processing; testing and correcting error in program.
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020013221

หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
(Principles of Education for Sustainability Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปรัชญา ความหมาย จุดมุ่งหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติศาสตร์การจัด
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ความรอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ส่ งผลกระทบต่อการศึกษา แนวคิดของปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ความสาคัญของวิชาชีพครู
คุณลักษณะของครูที่ดี มาตรฐานวิชาชีพครู ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและโลกที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี และหลักการ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรีย น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพ พัฒนา และประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทาแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
Educational philosophy, definition, goals, and concept; Thai and oversea
history of educational management; Knowledge of social and world context in both Thai
and oversea affecting to education; concept of sufficiency economy philosophy;
importance of teaching profession; good teacher characteristic; standard of teaching
profession; Values, ideology, teacher spirit; Good governance, honorable, moral, and
ethics of teaching profession; laws related to teacher and teaching profession; analysis of
changing in social and world context affecting educational management in the 21st
century; educational management for citizen and community development following
sufficiency economy philosophy; applying concept of sufficiency economy philosophy,
theories and principles of learning management for learning development of learner;
educational assurance, quality management, development, and quality evaluation of
learning activity; creation of plan and project for school and community development.
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020013222 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
(Education Psychology for Teacher)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานและจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
การพัฒนาบุคลิ กภาพ จิ ตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการรูปแบบพื้ นฐาน
ของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการ
เรียนรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน การประยุกต์แนวคิดด้านจิตวิทยาเพื่อวางแผนและออกแบบการ
เรี ย นรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและจิ ตวิทยาให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาช่ว ยเหลือ แก้ปัญหาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจ ช่วยเหลือ เอาใจใส่และสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยใช้กรณีศึกษาการให้คาปรึกษา และ
หลักการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
Fundamental psychology and human developmental psychology;
individualization, personal development, learning psychology, and educational
psychology; developmental psychology of basic learning model, principles of learning,
knowledge transfer, organization culture and learning, wisdom and learning;
understanding nature of learner, application of psychological concept for planning and
learning design; guidance and counsel psychology, recommendation, problem-solving for
improving quality of life; psychology for understanding, helping, minding, and supporting
learner; Case studies in recommendations and principles of corroboration with learner’s
parent and community.
020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Instructional Science and Classroom Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎี การเรี ยนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนาเข้าสู่บทเรียน การให้เนื้อหา การ
ประยุกต์ใช้และการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ศาสตร์การสอนรูปแบบการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จั กคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ การบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาเอกที่
สอนและการบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอกสาหรับการเรี ยนการสอน การจัดทาแผนการเรียนรู้ในเนื้อหา
วิชาเอก และนาแผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
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Learning theory and teaching principles; teaching in theory and practice; learning
management and environment for learning; learning process and teaching sequence,
motivation, information, application, and progress evaluation of learning achievement; teaching
science of learning models in the 21st century for analytical and creative thinking including
problem-solving ability; creation of a learning environment; classroom management for learning
achievement; learning center development in school; competence in the major subject and
integration of knowledge in the major subject for teaching and learning; lesson plan in major
subject and usage of lesson plan in practice with learner for development of learners having
intelligence and being innovator.
020013224 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology for Learning Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีการสื่อสาร ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้
และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน การพัฒนาและประยุกต์ใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านอาชีวะและเทคนิค
ศึกษาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกที่มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Communication theory; definition, importance, principle, concept, designing,
applying, and evaluating of instructional media, innovation, information technology, and
digital technology for learning; usage of information technology for communication;
seeking various learning resource for learner; development and application of instruction
media, innovation, information technology, and digital technology for learning
management in vocational and technical education with changing world’s context
affecting learner in the 21st century development.
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020013225 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการ
วัดและประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ภ าคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้ เรี ยน การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินเชิงบูรณาการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การ
สร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล การบริหารการสอบ สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ทางการศึ กษา ปฏิ บั ติก ารวัด และประเมิน ผล การสะท้อ นผลและการนาผลการประเมิน ไปใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้
Importance of educational measurement and evaluation, principle,
concept and practical guideline for learning measurement and evaluation in both theory
and practice of learner; actual conditional evaluation; integrated evaluation; objective
analysis for educational measurement and evaluation; creating tool for measurement and
evaluation; examination management; basic statistic for measurement and evaluation in
education; measurement and evaluation practice, reflection and usage of evaluation
result for learner improvement and lesson planning for learning management.

33

มคอ.2
020013226 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
(Vocational Curriculum Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
หลักการ แนวคิด และรูปแบบในการจัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษา การวิเคราะห์และการจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒ นาสูตรฝึ กอบรม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนา
หลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การนาเสนอ
นวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Concept of curriculum development; education management strategy for
sustainable development and its application for educational institution; educational
analysis principle for sustainable development; principle, concept and model of
vocational curriculum preparation; curriculum analysis and preparation; competency base
curriculum development; training course development; institution curriculum
development; curriculum implementation; curriculum evaluation and its usage for
curriculum improvement; presentation of curriculum innovation for diversity of learner in
the 21st century.
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020013227 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Research and Development in Innovation and Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้ อ งการในการพั ฒ นาของผู้ เ รี ย นในชั้ น เรี ย น
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนและสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน การเลือกผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบท
ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนเพื่อนาไปวางแผนการจัดการเรียนรู้
Analyzing of problem and need for in class learner development; research
design by applying principle, concept, theory of research; researcher ethics; creating and
finding quality of research tool; applying of digital technology for innovation creation;
research for problem solving and learner development and create innovations consistent
with community context; selection of research result for learning and learner
development, and thinking reflection applying for good teacher self-development, wellknown, and up to date; research practice for teaching and learning, and learner
development; creating the innovation for learning development according to nature of
major field and diversity of learners context; In order to plan lesson for learning
management.
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มคอ.2
020013228

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(2-2-5)
(Thai Language for Teacher Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามมาตรฐานของหลักภาษาไทยด้วยมารยาทที่ดีเพื่อการสื่อสาร
โดยการบูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การวิเคราะห์และตีความในข้อมูลข่าวสาร
บทความ และสื่ อ ประเภทต่ างๆ อย่ า งมี เ หตุ ผ ล และเน้น ทั ก ษะในการสื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การใช้ภ าษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยเพื่อ การสื่ อ ความหมายได้อ ย่ างถู กต้ อ ง ในการเรีย นการสอนหรื อที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ วิช า ชีพ ครู
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสาหรับครู การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฝึกการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Using of correctly Thai language according to Thai grammar rules standard
with good manner for communication by Integration of listening, speaking, reading and
writing skill; analyzing and interpreting of information, article, and media with reasonable
and effective communication skill; using of Thai for communication; using of listening,
speaking, reading and writing skill of Thai for correctly communication in teaching and
learning or teacher profession related to context and individualize difference of student,
student needing special need by analyzing concept, theory, and rhetoric for teacher;
Using of digital technology for education; practice of using different language and culture
for peaceful coexistence.
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มคอ.2
020013230

ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Prerequisite : 020013223 Instructional Science and Classroom Management
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบ ใบ
เนื้อหาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่อการสอน การสังเกตการสอน ใน
ชั้นเรียน การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน และเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา และการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้การฝึกการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานการณ์จาลอง
ภายใต้การให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศประจากลุ่ม และฝึกการให้คาปรึกษา และ
หลักการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนโดยใช้กรณีศึกษา
Lesson plan preparation for a variety of teaching purpose; design of
information sheet, exercise, test and examination; teaching media design and production;
class teaching observation, skill training basic transfer and content transfer technique;
lesson planning for learning management; simulation of micro-teaching practice under
supervision and adjustment from group advisor; Practice in recommendations and
corroboration with learner’s parent and community by using case studies
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มคอ.2
020013231

ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
Prerequisite : 020013230 Teaching Practice I
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาปฏิบัติในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทาแผน
บทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ และ
สื่อการสอน การวางแผนการสอนวิธีการที่หลากหลายสาหรับรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคนิค
การสอน และการแก้ปัญหาขณะทาการสอน การทดลองสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
การฝึกสอนและฝึกอบรมในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และ
การตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การเขียนรายงานผลการสอนและการ
ฝึกอบรม
Theoretical teaching practice in vocational and technical education; lesson
plan preparation for self-learning; design of information sheet, exercise, test, examination
and teaching media; lesson planning using several teaching technique for student center
model, teaching technique and problem solving while teaching; simulation of theoretical
teaching practice and practical teaching practice; real situation teaching practice and
training practice; practical examination, examination checking, scoring, grading and
learning evaluation; analysis and teaching evaluation; writing up teaching and training
report.
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มคอ.2
020413102

วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 020413114 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
Prerequisite : 020413114 Electronics Device and Instrument
ระบบเลขฐานต่าง ๆ ลอจิ กเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภททีทีแอล และ CMOS
พีชคณิต ทฤษฎีตรรกศาสตร์ของ De Morgan การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลดตัวแปรในฟังก์ชัน
วงจรคอมบิเนชัน วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเต
เบิ้ ล และสั ญญาณนาฬิกา ฟลิ ป ฟลอป วงจรนับ และชิฟรีจิส เตอร์ วงจรพื้นฐาน วงจรแปลงสั ญญาณ
อนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล โครงสร้างหน่วยความจาและการใช้งานหน่วยความจา การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาลองการทางาน
Number base system; logic gate, structure of TTL and CMOS integrated
circuits; De Morgan's logic theory, combination circuits analysis; variable reduction in
function, combination circuits, multiplexing circuit, decoder and encoder circuits,
comparator circuit; monostable circuit and clock; flip flop; counter circuit; shift-register;
fundamental circuits; analog-to-digital converters; memory structure and usage;
computer simulator application.
020413103

คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ตรรกและการพิสูจน์ทางตรรกแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันตรรก พีชคณิตของบูลีน วงจรตรรก
พีชคณิตของเซต ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชันในรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชันเวียนเกิด กรุ๊ป
และกรุ๊ปย่อยแบบชนิดข้อมูลที่เป็นโครงสร้างพีชคณิตทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีกราฟ ทรีกราฟแบบมีทิศทาง
การค้นหาภายในกราฟ
Logic and logical proofs; boolean algebra; Logic circuit; algebra of set;
relation; equivalence relation; relational function; recursive function; counting and
probability; boolean algebra; logic circuit; graph theory; tree graph; graph traversal.
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มคอ.2
020413105

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ
ความหมายและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ คลาสและหลักการสาคัญของคลาส การ
ห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป การนาเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้ ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ
กราฟิกส์ การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principles of object-oriented software design and development; structure of
object-oriented program; object definition; property and function of object, class and
principles of class; encapsulation, inheritance; polymorphism; reuse of software
component; graphical user interface; dynamic data structure creation and management;
case study of Object-Oriented Programming.
020413106

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ระบบตัวเลขและการคานวณ
การกาหนดรหัส วงจรตรรก คาสั่งที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการทางานต่าง ๆ ของส่วนประกอบ
ภายในเครื่อง การทางานของโปรแกรมควบคุมระบบ การต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่อง การสื่อสาร
ข้ อ มู ล แบบอนุ ก รมและแบบขนาน ระบบไมโครคอมพิ ว เตอร์ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก
Component and structure of computer systems; numeric system and
calculation; code specification, logical circuit; computer instruction; task management of
computer components; process of operating system; computer peripheral interfaces;
serial and parallel communications; microcomputer system; minicomputer system.
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มคอ.2
020413107

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
(Operating System)
วิชาบังคับก่อน : 020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 020413106 Computer System Organization
หลักการเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ สถานะการทางาน
และการควบคุ ม โพรเซส การโปรแกรมแบบสายงานเรีย งร้ อ ย การจั ด ตารางงานของโพรเซส การ
ประสานงานของโพรเซส ภาวะชะงัก งัน การจัด การหน่ว ยความจาและหน่ว ยความจาเสมือ น การ
จัดการหน่วยรับและแสดงผลข้อมูล การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบปฏิบัติการ
Basic principle of operating systems, evolution of operating systems, Process
state and process control, Threading and multi-thread programming, Process scheduling,
Process synchronization, Deadlock and starvation, Memory management and virtual
memory, Input and output device management, Data security and protection in
operating systems.
020413108

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างข้อมูลแบบ อาเรย์ สแตค คิว ลิสต์ ทรี ไบนารีทรี บีทรี กราฟ การเรียงลาดับ
ข้อมูลและการค้นหาข้อมูลและการแทรกข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพสูง การจัดหน่วยความจา การวิเคราะห์
ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การออกแบบ อัลกอริทึมสาหรับการแก้ปัญหาแบบแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ แบบโลภ
แบบย้อนรอย แบบกาหนดพลวัต แบบแยกแล้วกั้น ปัญหาทางทฤษฎีของการจัดประเภทของอัลกอริทึม
ปฏิบัติการเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคาสั่งโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
Array; Stack, Queue, Tree, Binary tree, B-tree, graph; high performance
sorting and searching and data insertion, memory management, algorithm’s time
complexity; algorithm design including divide-and-conquer; greedy algorithm,
backtracking, recurrence, dynamic programming, theoretical problem of algorithm
classification; computer programming and debugging.
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มคอ.2
020413109

สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาและนาเสนอโครงงานที่สนใจทางด้านเทคฺโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยกระบวนการวิจัย
และโครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย การเขียนโครงงาน การอภิปรายประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา
โครงงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการพัฒนาโครงงาน
Study and present interesting project in computer technology with research
methodology and project-based learning including project proposal writing, problems
discussion, and development method to committee in order to approve the proposed
project.
020413110

โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาบังคับก่อน : 020413109 สัมมนา
Prerequisite : 020413109 Seminar
พัฒนาโครงงานที่ผ่านการประเมินจากรายวิชาสัมมนา ตามกระบวนการวิจัยและโครงงานเป็นฐาน
และจัดทาปริญญานิพนธ์
Develop processes of senior projects using research development process and
project-based learning , which have been evaluated from the Seminar class .
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มคอ.2
020413111

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบฐานข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น สภาวะแวดล้ อ มของระบบฐานข้ อ มู ล แบบจ าลองระบบ
ฐานข้อมูล คณิตศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการกาหนดรูปแบบและจัดการ
ฐานข้อมูล ทฤษฎีและการใช้งาน ระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลในอนาคต
Principles of database, database environment, database system models,
mathematics of database; data definition language and data manipulation language,
theory and application in database; database management systems; techniques and
methods in database analysis and design; database development processes; trend in
database technology.
020413113

การฝึกงาน (S/U ไม่นับหน่วยกิต)
1(3(280 ชั่วโมง)
(Internship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดทารายงานการฝึกงาน
Practice in the workplace computer technology, prepare an internship report.

020413114

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electronic Device and Instrument)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซีสเตอร์ ไอซี เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หลักการทางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประกอบและตรวจแก้ไขคอมพิวเตอร์เทคนิค
การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกาเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic device, resistor, capacitor, diode, transistor, integrated circuit,
computer technology, principles of computer device; computer assembly and
maintenance, soldering technique; using oscilloscope, signal oscillator; Electronic circuit
assembly.
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มคอ.2
020413201

เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communication and Computer Networks Technology)
วิชาบังคับก่อน : 020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 020413106 Computer System Organization
การสื่อสารข้อมูลทั่วไป ตัวกลางและอุปกรณ์สาหรับการสื่ อสาร การสื่อสารข้อมูลแบบ
อนาลอก การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล การ
ส่งข้อมูล ของระบบเครื อข่ายแบบต่าง ๆ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น การควบคุมและการออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลระบบเครือข่าย ออกแบบระบบ
เครือข่าย ตรวจสอบสายสัญญาณในระบบเครือข่าย เข้าหัวสายสัญญาณในระบบเครือข่าย ตรวจสอบการ
ทางานของอุปกรณ์ในชั้นดาต้าลิงค์
General information communication; intermediaries and equipment for
communication; analog data communication, digital data communication,
communication between remote and remote computers; data transmission of various
types of network systems; local area network; control and design of computer
networking; operation regarding network survey and data collection; network design;
cable testing; cable connection; data link layer operation testing.
020413203

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ
ระบบเอ็ม ไอเอส ดี เอสเอส เคดับ เบิ ล ยูเ อส อีเอสเอส ระบบสารสนเทศและองค์ กร และการจั ดการ
โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการจัดการ การประเมินผลระบบสารสนเทศ สภาวะการณ์ปัจจุบันของ
ระบบสารสนเทศ ข้อจากัดทางสังคม การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต
Management information systems; information concept; information
processing, magement information system : MIS, Decision Support system :DSS,
knowledge work system : KWS, expert supporting system : ESS, information system and
organization, organization of management information system; information system
evaluation; present situation of information system; social limitation; future development
of information system.
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มคอ.2
020413206

เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติความเป็นมาของเว็บ องค์ประกอบของเว็บ สถาปัตยกรรมและการทางานของเว็บ
การสื่อสารระหว่างลูกข่ายเว็บและแม่ข่ายเว็บผ่านเอชทีทีพี เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ที่ ป ระมวลผลในด้ า นลู ก ข่ า ยและแม่ ข่ า ย พื้ น ฐานเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ที่
ประมวลผลในด้านแม่ข่ายเว็บ พื้นฐานและประโยชน์ข องภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเจสัน การพัฒนาระบบ
เว็บบริการ
Web history; web components; web architecture and functions; client-server
communication via HTTP; development technology of client-side and server-side
application; basic concept and benefit of xml and JSON; web service development.
020413207

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว กระบวนการ
ผลิ ตสื่อเอนิ เมชั่น กฎ 12 ข้อของสื่ อเอนิเมชั่น สื่ อเอนิเมชั่นสองมิติและสามมิติ ภาพฉายสองมิติและ
มุมมองสามมิติ ขั้นตอนการสร้างสื่อสามมิติ การขึ้นรูปโมเดลสามมิติโพลีกอน การออกแบบบุคลิกของตัว
ละคร การขึ้นรูปโมเดลจากภาพฉาย ผิวและการใส่ผิว ชนิดของแสงและเงาและการจัดแสง การกาหนดคีย์
เฟรม การสร้ างการเคลื่ อนไหวโดยใช้เส้ น การสร้างการเคลื่ อนไหวจากตัวขับตัว ตาม โครงสร้างการ
เคลื่อนไหวแบบคานวณไปข้างหน้าและแบบย้อนกลับ การใส่โครงกระดูก การเรนเดอร์ การซ้อนภาพเอนิ
เมชั่นกับวิดีโอ การประยุกต์ใช้ในสื่อความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ทาสื่อสามมิติด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
เพื่อใช้ในการประยุกต์ในการศึกษา
History of computer graphics, principle of animation; 12 rules of animation;
2d animation and 3d animation; orthographic view and perspective view; basic 3d
modeling with polygon; character design; 3d modeling from 2d image; surface and
texturing and mapping; light and light setting; key frame animation; path animation; driver
driven animation; forward kinematic and inverse kinematic; rigging; rendering; camera
mapping; application in virtual reality and 3d printing for education.
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มคอ.2
020413208

เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การทาเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการทาเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล สถาปัตยกรรม
ของระบบการท าเหมื องข้ อมู ล การเตรี ยมข้ อมู ล การบรรยายลั กษณะของข้ อมู ล การค้ นหากฎของ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจาแนกประเภทข้อมูล และการทานาย การจัดกลุ่มข้อมูล การทาเหมือง
ข้อมูลที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทาเหมืองข้อมูล
Data mining; data types in data mining; data warehouse; architecture of
data mining system; data preparation; data exploration; data association analysis; data
classification and prediction; data clustering; mining of complicated data; data mining
applications; data mining trends.
020413211

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั กการวิศวกรรมซอฟแวร์ ทฤษฎีแบบจาลองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการและการ
บริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ ออกแบบและการพัฒ นาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคเชิง
โครงสร้ าง การวิเคราะห์ ออกแบบและการพัฒ นาโดยใช้เทคนิคเชิงวัตถุ เครื่องมือทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์และการพัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Principle of software engineering; theory of computer engineering models;
software development project and management; software analysis; design and
development using structural techniques and object-oriented techniques; software
engineering case tools; software testing; software quality and development; software
engineering development environment.
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020413214

ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Internet of Things)
วิชาบังคับก่อน : 020413216 การประยุกต์ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 020413216 Microprocessor and Microcontroller System for Application
ประเภทของระบบฝังตัว การทางานของระบบฝังตัวต่าง ๆ การควบคุมคอมพิวเตอร์ไป
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้ช่องเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนานจากคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์เข้ากับวงจรภายนอกเพื่อแปลงสัญญาณไปใช้กับวงจรไฟฟ้าในการควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ
ความหมายของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แนวโน้มทางเทคโนโลยีที่ส นับสนุนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ผลกระทบจากอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่งที่มีต่อสังคม การสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบเครือข่ายสาหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Types of embedded systems; functions of embedded system; computer
interface control via serial and parallel ports; computer interface to control machinerie;
definition of internet of things; state the technological trends which have led to IotT;
impact of IoT on society; interaction between software and hardware in an IoT device;
structure of the network for IoT.
020413215

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิธีการค้นหาข้อมูล การแก้ไขปัญหา การให้เหตุผลและการอนุมาน การแทนองค์ความรู้
ความไม่แน่นอน ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์
Search algorithm; problem solving; reasoning and inference; knowledge
representation; uncertainty; expert system, machine learning; artificial neural network;
genetic algorithm; natural language processing; artificial intelligence application.
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การประยุกต์ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor and Microcontroller System for Application)
วิชาบังคับก่อน : 020413102 วงจรดิจิทัล
Prerequisite : 020413102 Digital Circuits
สถาปั ต ยกรรมของไมโครคอมพิ ว เตอร์ สถาปั ต ยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์การเชื่อมต่อกับหน่วยความจา การเชื่อ มต่อกับอุปกรณ์อินพุท เอาท์พุท ชุดคาสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาซี ตัวนับตัวจับเวลา การ
อินเตอร์รัพ การแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิทัลและการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะลอก ระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป การประยุกต์ใช้งาน
Microcomputer architecture; microprocessor architecture; microcontroller
architecture; memory connection interface; peripheral devices interface; instruction set;
assembly language programming; c language programming; counter; timer and interrupts;
analog to digital conversion and digital to analog conversion; general microcomputer
system; application of microprocessor.
020413222

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Mobile Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Prerequisite : 020413105 Object oriented Programming
หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมโพเนนท์และการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ การ
พิ สู จ น์ ตั ว ตนและจ ากั ด สิ ท ธิ์ การใช้ ง านฐานข้ อ มู ล แบบเรี ย ลไทม์ การแสดงผลข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ กั บ
เว็บเอพีไอ การจาลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคานึงถึงด้านความมั่นคง การฝึก
ปฏิบัติ สร้างโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาโปรแกรม การทดสอบการทางานและแก้ไขโปรแกรม
Concepts of program on mobile devices; components and graphical user
interface creation; authentication and authorization; use of realtime database; data
representation; web api; simulation on computer for testing and debugging; security
consideration; application programming pratice; testing and debugging.
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ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3(3-0-6)
(Cybersecurity)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ภาพรวมของปั ญ หาความปลอดภั ยในระบบคอมพิ ว เตอร์ ภัย อันตรายที่ มีผ ลต่ อความ
ปลอดภัย อาชญากรรมคอมพิว เตอร์ การวัด ระดั บความปลอดภั ย การป้อ งกัน หายนะที่เ กิ ดจากภั ย
ธรรมชาติ การควบคุมการเข้าถึง การออกแบบระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การวางแผนกรณีฉุกเฉินและการกู้ความเสียหาย การควบคุมและ
รักษาความปลอดภัยของระบบความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และเทคนิค
การเข้ารหัสและถอดรหัส การให้คาปรึกษา/แนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร ปฏิบัติงาน
เกี่ย วกับ การตั้งค่าความปลอดภัยในอุปกรณ์เครือข่าย ออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัย การ
ควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไซเบอร์
Overview of security problems on computer system; threats of computer
security; computer crimes; computer security evaluation; prevention of natural disaster;
access control; designing information security system; analysis of information security
problems; planning for emergency and damage recovery; security control of hardware
and software; encryption and decryption techniques. Consultation and advice on data
security in organizations. Perform operations related to security configuration on network
devices. Design and installation of security systems; control and security of cyber security
system audit.
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ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1
6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in Educational Institute I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : Permitted from Department
ปฏิบัติหน้าที่ครูในสาขาวิชาโดยการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองดี การจัดทาแผนการสอนและจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร และมี
ความสุ ขในการเรีย น จัดทาสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และ
ศาสตร์การสอนเพื่อออกแบบจัดและบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก ส่งเสริมให้ ผู้เรียน
มีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการวางแผนและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่คุณภาพของผู้เรียน การวิจัย
ในชั้นเรียน กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ได้อย่างชัดเจน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพั ฒ นาตนเองให้ มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ ยนแปลง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ผ่านการสัมมนาการศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล แนะนาอย่าง
ใกล้ชิดจากอาจารย์นิเทศ
Performing of teacher duty in major field in institution; behaving as a role
model, morality and ethics; having professional ethics for teacher under rule of teachers
council of Thailand; determination for learner development with teacher spirit;
promoting learning, paying attention to and accepting differences of each learner;
inspiring learner to be a curious person and innovators; self-improvement to be
knowledgeable, behaving as a role model behavior, having morality and ethics and being
a good citizen; creation of teaching plan, teaching and learning management focusing on
learner development according to their aptitude and interest enhancing intelligence,
thinking, innovation and happiness in learning; creating teaching media; learning
measurement and evaluation; creating learning atmosphere suitable for major subject;
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performing other assigned duty; corroboration with learner’s parent and community for
planning and problem solving; learner development research; innovation creation and
digital technology application; research creation in classroom according to research
method, clearly feedback of self-improvement; participating in career development
activity; cultural and local wisdom conserving program, reflecting institution learning
result using After Action Review (AAR) for individual and Personal Learning Community
(PLC) form; self-development for knowledgeable, modern and up to date; knowledge
exchange and sharing through educational seminar under close supervision by advisor.
020413233

ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2
6(540ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in Educational Institute II)
วิชาบังคับก่อน : 020413232 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1
Prerequisite : 020413232 Teaching Practice in Technology Computer in
Educational Institute I
ปฏิบัติหน้าที่ครูในสาขาวิชาโดยการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็ นพลเมืองดี การจัดทาแผนการสอนและจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร และมี
ความสุขในการเรียน จัดทาสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และศาสตร์
การสอนเพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทางานเป็น
ทีมอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรใน
สถานศึ ก ษา การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้ วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรม และประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา
และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง กับการ
ส่งเสริ ม อนุ รักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
เพื่อเข้าถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม จัดทาแฟ้ม
สะสมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การสรุปผลปฏิบัติการสอน
เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ภายใต้การควบคุมดูแล แนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์นิเทศ
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มคอ.2
Performing of teacher duty in major field in institution; behaving as a role
model, morality and ethics; having professional ethics for teacher under rule of teachers
council of Thailand; determination for learner development with teacher spirit; promoting
learning, paying attention to and accepting differences of each learner; Inspiring learners
to be a curious person and innovators; self-improvement to be knowledgeable, behaving
as a role model, having morality and ethics and being a good citizen; creation of teaching
plan, teaching and learning management focusing on learner development according to
their aptitude and interest enhancing intelligence, thinking, innovation and happiness in
learning; creating teaching media; learning measurement and evaluation; creating learning
atmosphere suitable for major subject; performing other assigned duty; corroboration
with learner’s parent and community for planning and problem solving; learner
development research; innovation creation and digital technology application; research
creation in classroom according to research method, clearly feedback of selfimprovement; participating in career development activity; cultural and local wisdom
conserving program, reflecting institution learning result using After Action Review (AAR)
for individual and Personal Learning Community (PLC) form; self-development for
knowledgeable, modern and up to date; knowledge exchange and sharing through
educational seminar under close supervision by advisor.
020413313

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่ วยในการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบการเรียนการสอน การเตรียมวัสดุการ
เรียนการสอน การจัดทาและนาเสนอข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การประเมินผลการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Application of computer for education management; teaching and learning
model by computer; content analysis; instructional design; teaching and learning
material preparation; information creation and presentation on computer system;
teaching and learning evaluation using computer program; data analysis and report on
computer system.
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มคอ.2
040003004

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและกล
ยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง การนิยามและตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบและการทดสอบ การทางานเป็น
ทีมและสภาพแวดล้อมในการทางานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด
Design thinking for Designerto develop products, services and strategies to
innovations, Human-centered design via following process: Empathy, Define, Ideate,
Prototype, and Test. Team-working and working environment to support creativity and
ideas.
040203100

คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้ างเชิ งคณิตศาสตร์ เหตุ ผ ลเชิง อุป นัย และนิร นัย การอ้า งเหตุผ ล และความ
สมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัด เชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์
ลาดับ และอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น คณิตศาสตร์ด้านการเงิน การประยุกต์ ที่เลื อกให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาข้างต้น
Mathematical structure, inductive and deductive reasoning,
arguments and their validity, rectangular and polar coordinate systems, elementary
functions, rates of change and derivatives, sequences and series, introduction to
graph theory, mathematics of finance, applications of selected topics.
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มคอ.2
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในงานและกิจวัตรประจาวันแบบ
ง่ายการอ่านย่อหน้าแบบสั้น การเขียนประโยค และการฝึกภาษาทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม
Listening, speaking, reading and writing skills; communicating in simple and
routinetasks; reading short passages; writing sentences; and additional online practice.
080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ ผลสอบ Placement Test ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
Prerequisite : 080103001 English I or Placement Test score of 80% or
higher
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่ อสาร และการแสดงความคิดเห็ น
ในห้วข้อที่คุ้นเคย การอ่านบทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซ้อน และย่อหน้าอย่างง่าย และการ
ฝึกภาษาทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม
Listening, speaking, reading and writing skills; communicating and giving
opinionson familiar topics; reading long passages; writing complex sentences and simple
paragraphs; and additional online practice.
080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน: 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite: 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทางาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การต้อนรับผู้เยี่ยมชม
การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การอธิบายสินค้าและบริการของบริษัท การดาเนินการประชุม
การเจรจาต่อรอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเดินทางเพื่อธุรกิจ
Language skills for work, job applications, job interviews; welcoming visitors,
telephoning, making appointments, describing company products and services, running
meetings, negotiations, performance reviews, business travel.
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มคอ.2
080103034

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Conversation)
วิชาบังคับก่อน: 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite: 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพูด การฟัง และการออกเสียง การสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
English communication skills with an emphasis on speaking, listening, and
pronunciation; functional languages in daily conversation.
080103061

การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ประกอบด้วยโครงสร้าง รูป
ประโยคพื้นฐาน คาศัพท์และการอ่านบทความสั้นๆ ทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing with basic
sentence structures, vocabulary and short passages, basic communication skills for
everyday life.
080103062

การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 หรือ ผลสอบ Placement Test
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
Prerequisite : 080103061 Practical English I or Placement Test score of
80% or higher
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการอ่านในชีวิตประจาวัน การบู รณาการ
ไวยากรณ์ คาศัพท์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
Integrated skills of listening, speaking, writing and reading for daily life,
integrating grammar, vocabulary, and functions in varieties of situations, developing
competence in English communication.
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มคอ.2
080203907

ธุรกิจในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญของธุรกิจในชีวิตประจาวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบของการประกอบ
ธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Importance of business in everyday life, business environment, forms of
business, usiness roles, business information technology management, business ethics
and social responsibility.
080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การ
ฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying skills to play games, good
sportsmanship and spectator.
080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้ องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นร้าแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing; basic dancing skills; dancing etiquette for developing
knowledge; understanding and positive attitudes; Latin dancing and ballroom dancing.
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มคอ.2
080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบพื้นฐานการทางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด
System, neurological system, psychological process to understand
human’s thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis
thinking, creative thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking.
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
นายกฤช สินธนะกุล*
3200200532424

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) (หลักสูตร
นานาชาติ)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
นางสาวธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
3302000702041
ศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

สถาบัน/ประเทศ

ปี
พ.ศ.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2555
ผู้ช่วย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2546
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)
ตามเอกสารหน้า 152

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

2536
2557

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 152

6

6

2548
2542

หมายเหตุ * ทาหน้าที่ประธานหลักสูตร
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่
3

4

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

ปี
พ.ศ.

นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์
3719900171801

ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
หลักสูตร)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2555
2548

นายเทวา คาปาเชื้อ
3570100303676

วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)
วศ.ม.
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2536
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2561
ผู้ช่วย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)
ตามเอกสารหน้า 153

ตามเอกสารหน้า 153

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

6

9

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2539
พระนครเหนือ

มคอ.2

59

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

5

นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
3100201162940

สถาบัน/ประเทศ

บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทรัพยากรมนุษย์)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คอมพิวเตอร์)
พระนครเหนือ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ปี พ.ศ.
2561

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตารา)

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 154

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

2545
2537

มคอ.2
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่
1

2.

ชื่อ-นามสกุล
นายจรัญ แสนราช
3660100644227

นายจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
3720100739685

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

สถาบัน/ประเทศ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ปี พ.ศ.

INPL, France.

2544

ENSAE, France.

2536

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2535

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2537

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 154

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 155

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

2529
6

9

2543

มคอ.2
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่
3.

4.

ชื่อ-นามสกุล
นายสมคิด แซ่หลี
3901000541521

นางสาวดวงกมล โพธิ์นาค
3102101179354

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
ปร.ด.
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
กศ.ม. (การวิจยั และสถิติ
ทางการศึกษา)
วท.บ. (สถิติ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรจน์ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรจน์ประสานมิตร

2537

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 155

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 156

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

2543

2554

6

9

2543
2534

มคอ.2
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่
5.

6.

ชื่อ-นามสกุล
นายสรเดช ครุฑจ้อน
3200900504679

นางสาวสุธิดา ชัยชมชื่น
3102001186863

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
Ph.D. (Electrical
Engineering)
M.S. (Computer
Science)
MS. (Electrical
Engineering)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) (หลักสูตร
นานาชาติ)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

Vanderbilt University,
USA
Vanderbilt University,
USA
Vanderbilt University,
USA
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2550

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2539

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 156

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 157

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

2544
2543
2539
2553

6

9

2546

มคอ.2
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่
7.

8.

ชื่อ-นามสกุล
นางธันว์รัชต์ สินธนะกุล
3100101054282

นางวาทินี นุ้ยเพียร
3190300201846

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

ปร.ด.
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2557

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) (หลักสูตร
นานาชาติ)
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2546

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2535

2554

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 157

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารหน้า 158

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

6

6

2545
2540

มคอ.2
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่
9

10.

ชื่อ-นามสกุล
นายธีราทร ซนีเย็ง
3941000142431

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) (หลักสูตร
นานาชาติ)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

นางสาวพุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2546

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2539

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2562

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่ง
ตารา)

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 158

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 158

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

6

6

2558
2552

มคอ.2
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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 านการลงทะเบียนในรายวิ ชา วิ ชาฝึ กงาน จ านวน 3 หน่วยกิต ใน
ระดับชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต
• การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน
ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งผ่ า นการลงทะเบี ย นในรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารสอนด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1 และ 2 จานวนทั้งหมด 12 หน่วยกิต ในระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่
1 และภาคการศึกษาที่ 2 ตามลาดับ ซึ่งนักศึกษาจะปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีการเรียนการ
สอนในระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา หรือในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานในด้านการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร
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
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4.2 ช่วงเวลา
(1) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานด้านคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ของชั้นปีที่ 2
(2) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน ใช้เวลาในภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านการเรียนการสอน และโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัด
เต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา สาหรับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานคอมพิวเตอร์ จัดในช่วงภาค
การศึกษาฤดูร้อน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
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 น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์ส ารสนเทศ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผสมผสานกับความรู้
ทางด้านการศึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาจะได้รับ
การฝึกค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์งาน ตลอดจนการบริหารโครงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นให้นักศึกษาสามารถนาความรู้หรือทฤษฎีที่
ได้เรีย นมาประยุ กต์ใช้ในการแก้ปั ญหาที่ศึกษา เพื่อประโยชน์ในงานเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ และ
การศึกษาต่อไป
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ศึกษาได้ สามารถควบคุมบริหารโครงงานให้อยู่ในขอบเขต
ที่กาหนด และสามารถดาเนินการได้เสร็จทันเวลา โดยโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
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5.3 ช่วงเวลา
รายวิชา 020413109 สัมมนา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3
รายวิชา 020413110 โครงงานพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 020413109 สัมมนา จานวน 1 หน่วยกิต
รายวิชา 020413110 โครงงานพิเศษ จานวน 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
ภาควิชามีแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะพิเศษตามแนวทางของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ดังนี้

คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
- โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
และมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ - โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการสอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(Professional and Thinking Skills) วิชาชีพ ในสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจบการศึกษา เพื่อ
สามารถประเมินความสามารถสมรรถนะวิชาชีพ
- โครงการ Code Their Dreams ความร่วมมือกับบริษัท CDG
และบริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจากัด เพื่อให้นักศึกษาได้นา
ผลงานจากโครงงานไปใช้จริง
- จัดให้มีการฝึกสอนร่วมกับโรงเรียนและวิทยาลัยของ
อาชีวศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้นาองค์ความรู้
ทีไ่ ด้เรียนมาไปพัฒนาสังคม อย่างสร้างสรรค์
- โครงการพัฒนาทักษะด้านจิตวิทยาการสอนและการให้ปรึกษา
สาหรับครูช่าง
- โครงการพัฒนาจรรยาบรรณและกฏหมายความเป็นครู
2. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม
- โครงการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่สังคม
จริยธรรม ทาประโยชน์เพื่อสังคม
- โครงการจัดค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในเขตชุมชน
และเป็นที่พึ่งทางวิชาการ
(Social Responsibility)
3. มีฐานคิดและความเป็น
- โครงการเชิญศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการมาบรรยายแนว
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและ
ทางการเป็นผู้ประกอบการ
เทคโนโลยี (Innovative and
- ส่งเสริมให้รายวิชาจัดกิจกรรมกับร่วมกับสถานประกอบการ
Technopreneur Mindset)
4. สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการสอนและการแข่งขัน
นานาชาติ (Global Competence) นวัตกรรม รวมทั้งงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
- โครงการส่งเสริมให้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของรายวิชาทั้งหมด
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี 2562 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้
โดยในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้กาหนดให้หลักสูตรต้องดาเนินการตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานทั้งสองดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และ ลาดับความสาคัญ
(4) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญา
ในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
(7) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางาน
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมีจิตสานึกในการธารง
ความโปร่งใสของสั งคมและประเทศชาติ ต่ อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้องไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
นอกจากนั้น หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฏหมาย
คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุก
ภาคการศึกษา ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทากิจกรรมที่กาหนด มี
การกาหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติขอนักศึกษา
นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยใน
การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รหู้ น้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่
กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
ยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรประเมิน
(3) จากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ กษาต้ องมี ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรู้ เ กี่ย วกั บ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู
การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์(Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ
อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ
การซ่อมแซม การบารุงรักษา การสร้าง การพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการทางาน
โดยคานึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
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ทีเ่ กี่ยวข้องและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) พัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาเทคโนโลยี มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์
ที่ใช้งานได้จริง
(5) เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
(7) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
(8) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนที่เน้ นหลักการทางทฤษฎี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติได้จริง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ และ
เสริมสร้างการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจพื้นฐานความรู้ที่สาคัญต่อการปฏิ บัติงานจริง นอกจากนี้
แล้ ว นั กศึกษาในหลั กสู ตรจะต้องผ่ านกระบวนการฝึ กงาน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

72

มคอ.2
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น
นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา โดยจะเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่ มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) สามารถคิด ค้ น หา วิ เคราะห์ ข้ อเท็จจริง และประเมิ นข้อ มูล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญ
และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลก
อนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ค่านิยม แนวคิดนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
(2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ
(3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
สถานประกอบการและสังคม
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางวิเคราะห์งานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทาได้โดยการออก
ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่
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ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม
(2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีสานึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์
(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ ในการรับผิดชอบ อีกยังมีรายวิชา
ฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ทางานจริง
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้า นทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่า งบุค คล และความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ทเี่ กี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม
(2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีสานึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์
(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ ในการรับผิดชอบ อีกยังมีรายวิชา
ฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ทางานจริง

75

มคอ.2

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
ที่ได้
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
(2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
(3) ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซอฟต์แวร์ห รือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือแอปพลิ เคชันหรือ
แพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ การ
วิจัย การทางาน และการประชุม รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการ
และสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่ าเชื่อ ถือของข้อ มูล และสารสนเทศ อีกทั้ งตระหนัก ถึง การ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้
(5) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรี ยนรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
นี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา
และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมี
การวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
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(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสอนงาน ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน
หรื อหลั กสู ตรฝึ กอบรมวางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิ จกรรมการจัดการ
เรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน และ/หรือสถานประกอบการ ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
(2) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ สามารถวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คลและจั ด การเรี ย นรู้
หรือสอนงานได้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทั้งผู้เรียนปกติหรือที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม
(3) จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์
เรี ย นรู้ ผ่ า นการลงมื อ ปฏิบั ติ แ ละการท างานในสถานการณ์ จริ ง ที่ ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รี ย น
พัฒนาการคิด การทางาน การจัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึ กการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
(4) สร้ างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้ อม สื่ อการเรียน แหล่ งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญา
รู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
(5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้
(Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง(Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills)
ทักษะการ ทางานแบบร่วมมือ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(1) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ภ าคทฤษฎี แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ กั บ สถานการณ์ จ าลองและ
สถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเชื่อมโยงกับสมรรถนะในรายวิชาและตรงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังด้านการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสอนในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริงในห้องเรียนและ
สถานศึกษา โดยมีการประยุกต์ใช้ทั้งรูปแบบการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของสถานที่ มีความร่วมมือ
กับชุมชน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(1) ประเมิ น จากการทากิจกรรมต่ าง ๆ ด้ว ยแบบประเมิ นและแบบทดสอบที่มี คุณ ภาพ
สอดคล้องกับกิจกรรมตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น
(2) ประเมินโดยการนิเทศการสอนตามวิธีการที่ภาควิชากาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของคุรุสภาและ มคอ.1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
3.1.2 ด้านความรู้
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมได้
5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคานวณ และนาไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

080203907 ธุรกิจในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)

080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)
080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation I)

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



5


3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

3


4

5

2

3

  

         



















 









  

4

5

2

3

  

5


 

 

 

4
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)
020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
(Basic Computer for Education)
020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
(Computer and Programming)
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
080303503 แบคมินตัน
(Badminton)
080303606 ลีลาศ
(Dancing)

2

3

4

3(3-0-6)

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

1

2

3

4

5

1

1

1

2

3

 

   







 

   

4

5

2

3

4

5

2

3

 

 

1(1-1-2)

3(3-0-6)

5

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



    





4

5
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3.2 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
(4) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สั งคมและประเทศชาติ
และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญา
ในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
(7) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางาน
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมีจิตสานึกในการธารง
ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้องไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
3.2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู การ
สอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง วิ ศ ว ก ร ร ม
และคณิตศาสตร์(Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะ
การปฏิบัติอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม
และ/หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ มีความสามารถในการใช้
เครื่องมือการซ่อมแซม การบารุงรักษา การสร้าง การพัฒนากระบวนการขั้นตอนใน
82

มคอ.2
การทางาน โดยคานึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการที่เกี่ยวข้องและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) พัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาเทคโนโลยี มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์
ที่ใช้งานได้จริง
(5) เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่
ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
(7) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
(8) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิ ด ค้ น หา วิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและ
โลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ค่านิยม แนวคิดนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
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(2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ
(3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่ วมสร้าง นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
สถานประกอบการและสังคม
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม
(2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีสานึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์
(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
(2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสาเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันหรือ
แพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ การ
วิจัย การทางาน และการประชุม รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการ
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และสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้
(5) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสอนงาน ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน
หรือหลักสูตรฝึกอบรมวางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน และ/หรือสถานประกอบการ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
(2) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ สามารถวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คลและจั ด การเรี ย นรู้
หรือสอนงานได้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทั้งผู้เรียนปกติหรือที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม
(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การทางาน การจัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
(4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญา
รู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
(5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้
(Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง(Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills)
ทักษะการ ทางานแบบร่วมมือ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

85

มคอ.2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

ก. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาการศึกษา

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

70 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต

020013221 หลักการศึกษาเพื่ออย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
(Principles of Education for Sustainability
Development)
020013222 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
(Education Psychology for Teacher)
020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
และการจัดการชั้นเรียน
(Instructional Science and Classroom
Management)
020013224 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
(Innovation and Information Technology
for Learning Management)
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2

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. วิธีวิทยาการ
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

020013225 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)
020013226 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
(Vocational Curriculum Development)
020013227 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5)
(Research and Development in Innovation
and Learning)
020013228 ภาษาไทยเพื่อการ สื่อสารสาหรับครู 3(2-2-5)
(Thai Language for Teacher
Communication)
020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020013231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
020413232 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยี 6(540 ชั่วโมง)
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1
(Teaching Practice in Technology
Computer in Educational Institute I)
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2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
7

1

2

3

4

5

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. วิธีวิทยาการ
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบ

6

7

8

1

2

3

4

5

1

2

3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

020413233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยี 6(540 ชั่วโมง)
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2
(Teaching Practice in Technology
Computer in Educational Institute II)
-วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
28 หน่วยกิต
020413102 วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
020413103 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
020413107 ระบบปฏิบัตกิ าร
3(2-2-5)
(Operating System)
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)
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2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
7

1

2

3

4

5

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. วิธีวิทยาการ
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบ

6

7

8

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
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4

5
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

020413111 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
020413114 อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด 3(2-2-5)
(Electronic Device and Instrument)
ข. กลุ่มวิชาชีพ
36 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer
Networks Technology)
020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
020413206 เทคโนโลยีเว็บ
(Web Technology)

3(2-2-5)

020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Computer Graphics)
020413208 เหมืองข้อมูล
(Data Mining)
020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

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

2

3

4

5

6

1

2

3



  







 



3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
7





4

5

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. วิธีวิทยาการ
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบ

6

7
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

020413214 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
ของสรรพสิ่ง
(Embedded Systems and Internet of
Things)
020413215 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
020413216 การประยุกต์ใช้ระบบ
3(2-2-5)
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessor and Microcontroller
System for Application)
020413222 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
(Moblie Application Development)
020413223 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3(3-0-6)
(Cyubersecurity)
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
- วิชาฝึกงาน
020413113 การฝึกงาน (S/U)
3(280 ชั่วโมง)

(Internship)
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
7

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. วิธีวิทยาการ
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)
PLO
Outcome Statement
1
GLO1. ปฏิบัติงานได้ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2
GLO2. สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการค้นคว้าข้อมูลที่ทันต่อเทคโนโลยี
ทางด้าน คอมพิวเตอร์
3
GLO3. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทของผู้นาและผู้ตาม
4
GLO4. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์
5
GLO5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
6
GLO6. ใช้วิธีวิทยาการจัดการความรู้ในการจัดการเรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
7
SLO1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แบบมืออาชีพ โดยใช้วิทยาการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
8
SLO2. พัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ตามฐานสมรรถนะร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ให้สถาน
ประกอบการทั้งรัฐและเอกชน
9
SLO3. พัฒนาแผนการจัดการการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบฐานสมรรถนะศึกษาร่วมกับ
ซอฟต์แวร์สื่อการสอน ระบบสารสนเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

Specific LO



Generic LO
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PLO
10
11

SLO4.
SLO5.

12

SLO6.

13
14
15

SLO7.
SLO8.
SLO9.

Outcome Statement
พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ร่วมกับเครื่องมือผลิตสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อการศึกษาโดยใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาการข้อมูล
ด้วยเครื่องมือ วิเคราะห์ จัดการข้อมูล รวมทั้งการรายงานผล
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศใน Platform แบบ Web Application และ
Mobile
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ Internet of Things
ปฏิบัติงาน IT Support

Specific LO

Generic LO
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ระดับสมรรถนะของ PLOs
PLO
1
2
3
4
5
6
7
8

Outcome Statement

GLO1. ปฏิบัติงานได้ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
GLO2. สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการค้นคว้าข้อมูลที่ทันต่อเทคโนโลยี
ทางด้าน คอมพิวเตอร์
GLO3. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทของผู้นาและผู้ตาม
GLO4. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์
GLO5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
GLO6. ใช้วิธีวิทยาการจัดการความรู้ในการจัดการเรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
SLO1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แบบมืออาชีพ โดยใช้วิทยาการการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
SLO2. พัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ตามฐานสมรรถนะร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ให้
สถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชน

Level
Cognitive
Apply

Psychomotor

Affective

Create
Valuing
Control
Control
Automatism
Automatism
Automatism
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PLO
9
10
11
12
13
14
15

Outcome Statement
SLO3. พัฒนาแผนการจัดการการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบฐานสมรรถนะศึกษาร่วมกับ
ซอฟต์แวร์สื่อการสอน ระบบสารสนเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
SLO4. พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ร่วมกับเครื่องมือผลิตสื่อมัลติมีเดีย
SLO5. พัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อการศึกษาโดยใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาการข้อมูล
ด้วยเครื่องมือ วิเคราะห์ จัดการข้อมูล รวมทั้งการรายงานผล
SLO6. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศใน Platform แบบ Web Application และ
Mobile
SLO7. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
SLO8. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ Internet of Things
SLO9. ปฏิบัติงาน IT Support

Level
Cognitive
Apply

Psychomotor

Affective

Apply
An, Apply
Apply
An, Apply
An, Apply
Automatism
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่ ง ความรั ก และศรั ท ธาและภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ ครู แ ละ 
จิตวิญญาณความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถ 
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,















PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

(4) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ 
และซื่อ สัตย์ต่ องานที่ได้รับ มอบหมายทั้ งด้านวิ ชาการและวิชาชี พ
และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

(6) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ 
และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

(7) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

วินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดยอาศั ย
หลั กการเหตุ ผลและใช้ ดุ ลยพิ นิ จทางค่ านิ ยม บรรทั ดฐานทางสั งคม
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมีจิตสานึกในการ
ธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้องไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5









PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3

2. ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพ

ของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( Professional
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการ ประยุกต์ใช้
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

(2) มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ด้านหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของ
อุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ มีความสามารถในการใช้ครื่องมือ
การซ่อมแซม การบารุงรักษา การสร้าง การพัฒนากระบวนการ
ขั้นตอนในการทางาน โดยคานึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบตั ิงานและ
ผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการทีเ่ กี่ยวข้อง
และนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรูด้ ้าน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5





PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,



















PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมิน
ระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด
(4) พัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ 
ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยี มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5













PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3



PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5



PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4



PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,







PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

(5) เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถาน

ประกอบการ เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทั นกับ การเปลี่ ยนแปลงของ
สังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับ 
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถ
ทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5













PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5





PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

(7) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารตามมาตรฐาน
(8) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนและนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5




PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5



PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5





PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3















PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,









PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึก
สากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและ โลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ค่านิยม แนวคิดนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ
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(3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
ผลิตภาพ หรือผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและพัฒนาผู้เรีย นให้เป็ นผู้สร้ างหรื อ
ร่วมสร้าง นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถาน
ประกอบการและสังคม
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสื บค้นข้อมู ลและค้น คว้าหาความรู้เพิ่ม เติมได้ด้ วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5








PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,





















PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม
(2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีสานึก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม
ทั้งด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม สามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ในวิชาชีพ เคารพ
ในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ
ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ
ทางจริยธรรม สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิติ หรือคณิตศาสตร์เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
(2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
วิธีการหลากหลาย การพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

(3) ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ซอฟต์ แวร์ห รือ โปรแกรมส าเร็จ รูป หรื อ
แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย
จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การทางาน และการ
ประชุม รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5























PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3





มคอ.2

108

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5



(5) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสอนงาน ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบ
และสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน หรือหลักสูตรฝึกอบรม
วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
บริ ห ารจัด การชั้ นเรี ย น และ/หรือ สถานประกอบการ ใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีวัดและประเมินผลเพื่ อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

Specific Learning Outcome



PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5







PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5



PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

(2) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
จัดการเรียนรู้หรือสอนงานได้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติหรือที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม
(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานใน
สถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การทางาน
การจัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึก การปฏิบั ติใ ห้ทาได้ คิด เป็ น
ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรมสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา
และพัฒนา

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5

Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5









PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

(4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
(5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และ
เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง
(Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทางาน
แบบร่วมมือ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Generic Learning Outcome
PLO1
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8

PLO2
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5

PLO3
TQF
4.1-4.5
6.1,6.4

PLO4
TQF
2.1,2.7,
5.2,6.5

PLO5
TQF
5.1-5.5
6.5







Specific Learning Outcome
PLO6
TQF
2.1-2.8
3.1-3.5
6.1-6.5

PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5









PLO8
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,
2.12.2,2.4
,2.6,3.1
,5.3,6.1
,6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.2,
2.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.2
-2.4,
3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13
TQF
1.2,2.2
-2.3,
3.13.3,4.4,
5.4,

PLO14
TQF
1.2,
2.22.3,3.2
-3.4,

PLO15
TQF
1.2,
2.2-2.3,
2.7,3.1,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(PLO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
Generic Learning Outcome
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

หมวดวิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
70 หน่วยกิต
020013221 หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
(Principles of Education for Sustainability
Development)
020013222 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
(Education Psychology for Teacher)
020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
และการจัดการชั้นเรียน
(Instructional Science and Classroom Management)























Specific Learning Outcome
PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5





PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5













PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

020013224 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
(Innovation and Information Technology for
Learning Management)
020013225 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)
020013226 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
(Vocational Curriculum Development)
020013227 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Research and Development in Innovation and
Learning)
020013228 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(2-2-5)
(Thai Language for Teacher Communication)

Specific Learning Outcome
PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5

























































PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome

Specific Learning Outcome

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020013231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
020413232 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6(540 ชั่วโมง)
ในสถานศึกษา1
(Teaching Practice in Technology Computer in
Educational Institute I)
020413233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6(540 ชั่วโมง)
ในสถานศึกษา 2
(Teaching Practice in Technology Computer in
Educational Institute II)
020413102 วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)

1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5

PLO7
TQF















































































PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome

Specific Learning Outcome

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

020413103 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
(Discrete Mathematics)
020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-oriented Programming)
020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Organization)
020413107 ระบบปฏิบตั ิการ
(Operating System)
020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm)
020413109 สัมมนา
(Seminar)

3(3-0-6)







3(2-2-5)







3(3-0-6)







3(2-2-5)





3(2-2-5)



1(0-2-1)





PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5





























PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome

Specific Learning Outcome

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

020413110 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
020413111 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
020413114 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electronic Device And Instrument)
กลุ่มวิชาชีพ
36 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks
Technology)
020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)



































PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

020413206 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
020413208 เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
020413214 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Internet of Things)
020413215 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)





































Specific Learning Outcome
PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

020413216 การประยุกต์ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessor and Microcontroller System for
Application)
020413222 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Moblie Application Development)
020413223 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3(3-0-6)
(Cyubersecurity)
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
020413113 การฝึกงาน
3(280 ชั่วโมง)
(Internship)































Specific Learning Outcome
PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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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 ควรเน้นการทาวิ จัย
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 4 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
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบั ติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ อาทิ
แฟ้มสะสมผลงาน จ านวนแบบจาลองหรือโปรแกรมส าเร็ จรูป ที่พัฒ นาเองและวางขาย
จานวนสิทธิบัตร จานวนรางวั ลทางสังคมและวิชาชีพ จานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดั บ ท้อ งถิ่น ระดับ ชาติ หรือระดับ นานาชาติ จานวนกิจกรรมการกุศ ลเพื่อสั งคมและ
ประเทศชาติ และจานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) ศึกษาครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่ าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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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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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ภาควิชามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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 5 ปี ทาการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2. บัณฑิต
ภาควิชามีการติดตามการทางานของบัณฑิตที่จบการศึกษา เพื่อประเมินผลคุณภาพตามหลักสูตร
โดยให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทาและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในวันรับปริญญาบัตร
โดยมหาวิทยาลั ย เพื่อน าข้อมูล มาปรั บปรุงการเรียนการสอนและหลั กสู ตร อีกทั้งยังจัดทากลุ่ มสั งคม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารระหว่างภาควิชาและบัณฑิต นอกจากนั้น ได้มี
การเชิญศาย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ แนวทางในการ
ทางานแก่นั กศึกษาในการปฐฒนิ เทศและปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ สามารถเตรียมตัว ในการเพิ่มพูนความรู้
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
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3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยการยื่นคาร้องจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผ่านไปยังคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือหรือเป็นไปตามเงือ่ นไขการรับบุคลากรสายวิชาการ ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร จะต้องประชุมร่ว มกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหา
แนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรที่วางไว้ และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ภาควิชามีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนใน
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
การควบคุมคุณภาพหลักสูตรของภาควิชา เริ่มต้นตั้งแต่ การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความต้องการของหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ความเชี่ยวชาญของ
สาขาวิชา ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน เพื่อนามาเป็นข้อกาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย มีการ
เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ใช้บั ณฑิต ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กากับมาตรฐานวิชาชีพครู มาร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะและรับรองหลักสูตร การร่างหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 และมี
การเสนอผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ตามขั้นตอน
5.2 การเรียนการสอน
การเรียนการสอนของภาควิชาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
การวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ มีการจัดทาแผนการสอนที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ มีการใช้ระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ทันสมัย ในการเรียนการสอน ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาการศึกษา
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5.3 การประเมินผู้เรียน
ภาควิชามีกระบวนการประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวางแผนการสอน
ที่ต้องระบุวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน โดยมีการประเมินระหว่างกระบวนการ (Formative
Evaluation) และประเมินผลสรุป (Sumative Evaluation) ด้ว ยแบบฝึกหัด แบบทดสอบท้าย
บทเรียน รวมทั้งการจัดทาโครงงานในรายวิชาและการสอบภาคปฏิบัติ ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ภาควิชามีครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดังนี้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจานวน มากกว่า 150 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์สาหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง
- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
- คอมพิวเตอร์สาหรับการปฏิบัติการเครือข่าย
ห้องประลองทางด้านฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์ดังนี้
- โต๊ะประลอง
- ชุดประลองไมโครโปรเซสเซอร์
- ชุดประลองหุ่นยนต์ (Mbot)
- ชุดประลองด้าน IOT
- ชุดประลองด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
เครื่อง Projector ประจาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอ
ห้องสตูดิโอสาหรับบันทึกการสอน
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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 2564 รวมทั้งจัดทาห้องสตูดิโอสาหรับบันทึกการสอนเพื่อตอบสนองต่อ
การศึกษาออนไลน์อีกด้วย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (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 OBE3-KMUTNB และ OBE4KMUTNB อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
OBE5-KMUTNB และ OBE6-KMUTNB ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE7KMUTNB ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน OBE3-KMUTNB และ OBE4-KMUTNB
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน OBE7-KMUTNB ปีที่แล้ว

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1
2
3 4
5




  

    

    

    

    
    

-
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(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) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) อัตราส่วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผา่ นการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
รวมตัวบ่งชี้ 13 ข้อ

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1
2
3 4
5
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-

-

-
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-

-



-

-

-



-
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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 และอาจรวมถึงสาระการเรี ยนรู้เพิ่มเติม อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน โดยอาจหารือจากการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่นที่มีความรู้ในการวางแผนและใช้กลยุทธ์การ
สอน สุดท้ายต้องนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละรายวิชา และอาจต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ดังนี้
(1) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของการเรียนและการสอนในแต่ละรายวิชากับหลักสูตร
(2) ความสอดคล้องของการเรียนการสอนหากมีการปรับปรุงหลักสูตร
(3) อาจมีการอ้างอิงการเรียนการสอนตัวอย่างที่เคยประสบผลสัมฤทธิ์แล้ ว เช่น การสอนแบบ
เน้น ผู้เรีย น การสอนที่เน้นทักษะและการลงมือปฏิบัติ ประยุกต์การเรียนการสอนจาก
ผลงานวิจั ย หรื อผลการปฏิบัติการที่แสดงให้ เห็ นว่าผู้ เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนและ
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
มีการประเมินผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา ดังนี้
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(1) การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนเอง
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา
โดยข้อมูลที่ได้นี้จะถูกวิเคราะห์โดยหน่วยบริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และส่ง ให้อ าจารย์ผู้ส อนแต่ล ะคนในภาคการศึก ษาถัด ไปเพื่อ ใช้เ ป็น ผลป้อ นกลับ ใน
การปรับปรุงการสอนและรายวิช าของตน
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
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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 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้
หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
ก. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ข. รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ค. รายวิชาบริการเปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาของภาควิชาเลือกเรียน
ง. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จ. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิตและฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉ. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ช. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ก
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ. 2
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ภาคผนวก ข
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 = ครุศาสตร์ไฟฟ้า
03 = ครุศาสตร์โยธา
04 = คอมพิวเตอร์ศึกษา
05 = ครุศาสตร์เทคโนโลยี
06 = บริหารเทคนิคศึกษา
07 = บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
..... = เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)
ระดับการศึกษา
1 = ปวช.
2 = ปวส.
3 = ปริญญาตรี
5 = ปริญญาโท
7 = ปริญญาเอก
9 = รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

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

ลาดับวิชาของกลุ่มวิชาและแขนงวิชาต่าง ๆ
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ภาคผนวก ค
รายวิชาบริการเปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาของภาควิชาเลือกเรียน
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Methods)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การคานวณเชิงตัวเลข ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคานวณเชิงตัวเลข การประมาณค่า
ในช่ว งและนอกช่ว งของข้อ มูล ที่ กาหนด การหารากของสมการที่ไม่เ ป็นเชิงเส้ น การหาค่ าอิน ติกรั ล
และค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข ระบบสมการเชิงเส้น การคานวณหาเมทริกซ์ ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการคานวณด้วยคอมพิวเตอร์
Numerical calculation; error from numerical calculation; interpolation;
discrete equation ‘s root finding; numerical integral and differential; linear equation;
matrix calculation; eigenvalue and eigenvector; application of computer calculation.
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสารข้อมูล เครือข่าย รูปแบบการ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
Computer technology modern topics in data communication, networking,
and modern computer interface.
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หั ว ข้อที่ ทัน สมั ย ด้านเทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ การนาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้กับการศึกษา
Advanced topics in computer technology; applying modern computer
technology and information technology to education.
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020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
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
Concepts of product design; computer-aided program for design;
instructions; steps of drawing and design; graphical operations; displaying control and
data management; image vision; using of image library and database; using computeraided program for manufacturing; automatic machine control programming; basic
concepts of automatic machine.
020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
(Computer Assisted Instruction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
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
Roles of e-learning on education; types of computer assisted instruction
(CAI), learning management system (LMS) on internet; Content and test analysis;
CAI design and development, CAI implementation and evaluation; practices of CAI
construction using authoring system.
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020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
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
Discrete signal and system; analysis of system frequency and signal;
z transform; application of z transform on time-invariant linear system analysis; analysis
and design on frequency-domain discrete system; time-domain and frequency-domain
sampling; discrete system construction; digital filter design; discrete fourier transform;
property; calculation and application of discrete fourier transform.
020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ภาพดิจิทัล การมองภาพ การแยกเข้ารหัสสาหรับเก็บภาพ การแทนสัญญาณของภาพ
ด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การสุ่มและควอนไตซ์ การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพรวม
ทั้ง การกรองและการเข้ารหัสสัญญาณภาพ การสืบค้นภาพจากหน่วยความจามาวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Digital image; image perception; image coding and decoding (codec);
mathematical image signal representation; sampling and quantization; image signal
transforms; image enhancement; image signal filtering and encoding; image retrieval from
memory for analysis; english and thai optical character recognition.
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020413317 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Law and Ethics of Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ กฎหมายด้านการสื่ อสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการควบคุมและ
ส่ งเสริ มการใช้ อิน เทอร์ เน็ ต กฎหมายทางด้านการค้ าอิเ ล็ กทรอนิกส์ กฎหมายทางด้ านการคุ้ม ครอง
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
Thai laws about information and information technology; computer law;
telecommunication law; internet promotion and control law; e-commerce law;
intellectual property and privacy protection law; information security; information ethics;
responsibility of information management personnel; drafts of general and specific
agreements; agreement of software development; agreement publication.
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020413318 การจัดการองค์ความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้และการจัดการความรู้ ทฤษฎีและนิยาม ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทฤษฎี การจัดการ
ความรู้ การประยุกต์ใช้ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการความรู้ แนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการ
ความรู้ กระบวนการหลั กในวัฏจั กรของการจัดการความรู้ และแบบจาลอง สาหรับจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล การดาเนิ นงานในองค์กร และเทคโนโลยี
วิธีจัดการความรู้ระดับองค์กร การสกัดความรู้ที่มีอยู่ การสร้างความรู้ใหม่ การทาความรู้ให้เป็นระบบ
การจัดความรู้เพื่อนาไปใช้งาน การใช้ประโยชน์การวัดค่าและการประเมินผล
Knowledge and knowledge management; theories and definitions on
knowledge; knowledge management theory; applications and tools for knowledge
management; knowledge management best practices, key process in knowledge
management life cycle and models; procedural strategy on human resource
management; operation and technologies used in organization; organizational knowledge
management approaches; knowledge extraction; knowledge creation; systematic
knowledge creation; knowledge management for implementation; adoption of
measurement and evaluation techniques.
020413401

สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education in Computer Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด้า นเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ใ นสถานประกอบการที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการ
เพื่อศึกษาโครงงานหรืองานวิจัยที่จะทาร่วมกับสถานประกอบการ การทางานจะอยู่ภายใต้การกากับดูแล
และให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้ประกอบการ
Working in the Computer Technology field in the partnered enterprise, in
order to research about projects that will be cooperated with the enterprise, working
will be supervised and assessed by lecturers and entrepreneurs.
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020413402

สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education in Computer Technology II)
วิชาบังคับก่อน : 020413401 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite : 020413401 Co-operative Education in Computer
Technology I
ปฏิบัติงานจริงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อจาก
การปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานในการ
พัฒนาโครงงานหรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์นิเทศ
ตามแผนการนิเทศงาน การส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้
ภาควิชาและผ่านการประเมินจากผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศและคณาจารย์ของ
ภาควิชา
Continue working in the Computer Technology field in the partnered
enterprise, according to Co-operative Education in Computer Technology I subject.
working on further research on given projects and successfully finishing the projects.
sending a report concluding the results of the working in the form of a completed
academic report to the department and pass the assessment by supervisors and
lecturers and entrepreneurs.
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
วิชาบริการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

- วิชาบริการ
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)

(Numerical Methods)
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยี
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ 1

(Special Topics in Computer Technology I)
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยี
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ 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



















(Special Topics in Computer Technology II)

020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และการผลิต
(Computer-aided Design and
Manufacturing)

3(2-2-5)
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)
020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ
(Digital Image Processing)
020413317 กฎหมายและจริยธรรมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

1

2





3

4

5

2.ความรู้

6

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

























3(3-0-6)
  





(Law and Ethics of Information Technology)

020413318 การจัดการองค์ความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
020413401 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education in Computer Technology I)

020413402 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education in Computer Technology II)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(PLO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา
Generic Learning Outcome
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

วิชาบริการ
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Methods)
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology II)
020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
(Computer Assisted Instruction)



































Specific Learning Outcome
PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5



PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4

PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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Generic Learning Outcome
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1.1-1.7 2.1-2.8 4.1-4.5 2.1,2.7, 5.1-5.5 2.1-2.8
2.1-2.8 3.1-3.5 6.1,6.4 5.2,6.5 6.5 3.1-3.5
6.1-6.5

020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Signal Processing)
020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
020413317 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Law and Ethics of Information Technology)
020413318 การจัดการองค์ความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
020413401 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education in Computer Technology I)
020413402 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education in Computer Technology II)

Specific Learning Outcome
PLO7
TQF
1.1-1.7
2.1-2.8
3.1-3.5
4.1-4.5
5.1-5.5
6.1-6.5

PLO8
TQF
1.2,
2.1,2.2,
2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.3

PLO9
TQF
1.2,2.1,
2.2-2.4
,2.6,3.1,
5.3,6.1,
6.5

PLO10
TQF
1.2,2.2,
3.1,5.3,
5.5,
6.4-6.5

PLO11
TQF
1.2,2.22.4,3.5,
5.3-5.4
























































PLO12
TQF
1.2,2.22.4, 3.13.5,4.4,
5.3-5.5

PLO13 PLO14 PLO15
TQF
TQF
TQF
1.2,2.2, 1.2,
1.2,
2.3, 3.1- 2.2,2.3, 2.2,2.3,
3.3,4.4, 3.2-3.4, 2.7,3.1,
5.4,
4.2-4.4,
5.2-5.3
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สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Puttida Sakulviriyakitkul, Krich Sintanakul and Jiraphan Srisomphan. (February 2020).
“The Design of a Learning Process for Promoting Teamwork using Project-Based
Learning and the Concept of Agile Software Development.” International Journal of
Emerging Technologies in Learning. Vienna : Austria. Vol 15, No 03, (207-222).
2) Panuwat Srichailard, Wannachai Wannasawade, Krich Sintanakul. (November 2019).
“A conceptual framework of project-based learning by analyzing of VARK.”
Interdisciplinary Research Review. Nakhon Pathom : Thailand. Vol 14, No 05, (1-6).
3) Uraiwan Srichailard, Wannachai Wannasawade; Krich Sinthanakul. (Noverber 2019).
“A conceptual framework of a flipped classroom by project-based learning by
analyzing of student’s on David Kolb’s learning styles.” Interdisciplinary Research
Review. Nakhon Pathom : Thailand. Vol 14, No 05, (7-12).
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) นิภา ตันติพิริยะ, ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์. (2563). “การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ช่วยสอน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน.” การประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 (30 พฤษภาคม 2563). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (285-295).
2) หัสถชัย นวนประสงค์ และธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง. (2563). “การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อเสริมความ
คงทนในการเรียนรู้ รายวิชา Introduction to IT สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.” การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (5 มิถุนายน 2563). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
(1305-1314).
3) ยุทธชัย สมมุติ และธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง. (2562). “การพัฒนาระบบแนะนาหนังสือ โดยใช้วิธีการ
กรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล.” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้าน
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ (28 มิถุนายน 2562). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, (749-759).
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) ศิริวรรณ โกมลสิงห์ และวรรณชัย วรรณสวัสดิ์. (2563). “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์
เคลื่อนที่สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อการออกแบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่.” The 12th National
Conference on Technical Education and the 7th International Conference on
Technical Education. (25 March 2020). นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (11-17).
2) Panuwat Srichailard, Wannachai Wannasawade, Krich Sintanakul. (November 2019).
“A conceptual framework of project-based learning by analyzing of VARK.”
Interdisciplinary Research Review. Nakhon Pathom : Thailand. Vol 14, No 05, (1-6).
3) Uraiwan Srichailard, Wannachai Wannasawade; Krich Sinthanakul. (Noverber 2019).
“A conceptual framework of a flipped classroom by project-based learning by
analyzing of student’s on David Kolb’s learning styles.” Interdisciplinary Research
Review. Nakhon Pathom : Thailand. Vol 14, No 05, (7-12).
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวา คาปาเชื้อ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Nawaporn Wisitpongphan and Tawa Khampachua. (2017). “Impact of Globalization on
Interoperability in Digital Government.” The Proceedings of the 17th European
Conference on Digital Government. (24 May 2017). Lisbon, Portugal, (254-261).
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5. อาจารย์ ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) พจนา หอมหวล, ดวงกมล โพธิ์นาค, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ. (2563). “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จาแนกข้อมูลเพื่อพยากรณ์อาชีพสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.” การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(30 พฤษภาคม 2563). ตรัง. (699-707).
2) วิทวัส ทิพย์สุวรรณ. (2562). “สถานประกอบการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ
กระบวนการทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ.” การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
(8-9 พฤศจิกายน 2562). กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (331-335).
3) ไพโรจน์ สถิรยากร และวิทวัส ทิพย์สุวรรณ. (2562). “แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ.” การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (8-9 พฤศจิกายน 2562).
กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (325-330).
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Paisan Simalaotao and Charun Sanrach (January-April 2020). “Synthesis of Learning
Model for Adaptive Scaffolding to Support Inquiry Based Learning.” International
Journal of the Computer, The Internet and Management. Bangkok : Thailand, Vol 28,
No 1, (7-15).
2) Ubonrat Sirisukpoca and Charun Sanrach (January-April 2020). “Synthesizing Learning
Model of Problem Solving with Simulation.” International Journal of the Computer,
The Internet and Management. Bangkok : Thailand, Vol 28, No 1, (51-58).
3) Beesuda Daoruang, Anirach Mingkhwan, and Charun Sanrach (September 2019). “The
Learning Material Classified Model Using VARK Learning Style.” Proceedings of 22nd
International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2019). Bangkok :
Thailand, Vol 1135, (505-513).
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Puttida Sakulviriyakitkul, Krich Sintanakul and Jiraphan Srisomphan. (February 2020).
“The Design of a Learning Process for Promoting Teamwork using Project-Based
Learning and the Concept of Agile Software Development.” International Journal of
Emerging Technologies in Learning. Vienna : Austria. Vol 15, No 03, (207-222).
2) นิภา ตันติพิริยะ, ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์. (2563). “การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ช่วยสอน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน.” การประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 (30 พฤษภาคม 2563). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (285-295).
3) วิชิตา ตุงคัษฐาน, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ สรเดช ครุฑจ้อน. (มกราคม-มิถุนายน 2562). “กรอบการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนสาหรับกระบวนการเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วยการใช้เหมืองกระบวนการ.”
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 20, ลาดับที่
38, (38-53).
3. อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) สมภาภรณ์ สุขสมจิต และสมคิด แซ่หลี. (2562). “การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตสื่อความจริงเสริม
และการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะสาหรับครูในประเทศลาว.” การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 (29 มีนาคม 2562). กรุงเทพฯ. (343-352).
2) บัณฑิต อินทโพธิ์ทอง และ สมคิด แซ่หลี. (2562). “การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนสาหรับครูในประเทศลาว.” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (15 มีนาคม 2562). ขอนแก่น. (340-352).
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) พจนา หอมหวล, ดวงกมล โพธิ์นาค, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ. (2563). “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จาแนกข้อมูลเพื่อพยากรณ์อาชีพสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.” การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(30 พฤษภาคม 2563). ตรัง. (699-707).
2) รัฐพร กลิ่นมาลี และดวงกมล โพธิ์นาค (2562). “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดบทเรียน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ที่มีระบบเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้.” การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 วิทยาลัย
นครราชสีมา (30 มีนาคม 2562). นครราชสีมา. (519-529).
3) ณัฏฐวัลย์ เอี่ยมประดิษฐ์, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์และดวงกมล โพธิ์นาค.(2561). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.” การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(25 พฤษภาคม 2561). กรุงเทพฯ. (223-232).
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Anutchai Chutipascharoen and Soradech Krootjohn. (September 2019). “Conceptual
framework on league learning management.” 22nd International Conference on
Interactive Collaborative Learning (ICL 2019). Bangkok, Thailand, (236-241).
2) Onanong Phokaewvarangkul, Soradech Krootjohn, Panamet Yanthitirat, Chanawat Anan and
Roongroj Bhidayasiri. (August 2019). “Objective Monitoring of Driving Behavior in Parkinson's
Disease: The Utility of the Chula Parkinson Car.” European Neurology, (128-138).
3) วิชิตา ตุงคัษฐาน, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ สรเดช ครุฑจ้อน. (มกราคม-มิถุนายน 2562). “กรอบการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนสาหรับกระบวนการเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วยการใช้เหมืองกระบวนการ.”
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 20, ลาดับที่
38, (38-53).
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Wiches Nuntasri and Suthida Chaichomchuen.(March 2020). “Development of Positive
Thinking Repository by Improving Growth Mindset through Project-Based Learning
in a Digital Environment.” 8th International Conference on Information and Education
Technology, ICIET 2020. Okayama : Japan. (236-241).
2) กรรณิกา ทองพันธ์, สุธิดา ชัยชมชื่น และจรัญ แสนราช. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561). “การใช้ระบบ
การเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู.” วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพ : ประเทศไทย.ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, (1-12).
3) รัชฎา เทพประสิทธิ์ และสุธิดา ชัยชมชื่น.(มกราคม-มิถุนายน 2561). “การออกแบบชุดฝึกอบรม
สาหรับผู้สอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานบนโปรแกรม Scratch เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเขียน
โปรแกรม.” วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ นวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (E-Journal of Media
Innovation and Creative Education). ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, (36-45).
7. อาจารย์ ดร.ธันว์รัชต์ สินธนะกุล
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Somphavanh Khamsang, PisitT Methapatara and Thanrat Sintanakul.(May 2018). “The
development of competency-based training course on expert coaching for senior
vocational teachers in Laos.” Proceedings of 2018 5th International Conference on
Business and Industrial Research: Smart Technology for Next Generation of
Information, Engineering, Business and Social Science, (ICBIR 2018). (555-560).
2) สไบทิพย์ เพชรพันธ์ และธันว์รัชต์ สินธนะกุล.(2561). “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ เรื่อง อัลกอริทึม.” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (11-12 กรกฎาคม 2561). นครปฐม. (426-435)
3) Siripon Saenboonsong, Thanrat Sintanakul and Krich Sintanakul. (July 2017). “Blended
Learning Model via Learning Environment on Cloud Computing to Enhance Creative
Products of Undergraduate Students.” The 12th National Conference and 2017
International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems
and 2017 National Conference on Business Administration. (IACTIS2017). (36-40)
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8. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Somjin Juntarajessadakorn, Vatinee Nuipian and Phayung Meesad. (NovemberDecember 2018). “Multi-language communication protocol model based on
conceptual spaces and language games.” Journal of Thai Interdisciplinary Research.
Vol.13 No.1. (33-39).
2) Somjin Juntarajessadakorn, Vatinee Nuipian and Phayung Meesad. (May-August 2018).
“Communication Protocol Model for Language Game with Multi-Agents and MultiLanguages Using Dynamic Radius of SOM.” International Journal of the computer the
internet and management. Vol 26, No.2, (10-113).
3) วาทินี นุ้ยเพียร และ อุกฤษ์ฐิวัฒน์ พิมพ์พา.(พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). “การเปรียบเทียบการ
คัดเลือกและการกลายพันธุ์ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสาหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอบ.” วารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : ประเทศไทย. ปีที่ 15,
ฉบับที่ 2, (112-124).
9. อาจารย์ ธีราทร ซนีเย็ง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร, ชานินทร์ จูลิน, ธีราทร ซนีเย็ง, รณชัย เพชรรักษ์.(เมษายน-มิถุนายน 2560).
“การพัฒนาแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามแนวทาง
มาตรฐานเยอรมัน” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 29, ฉบับที่ 102, (3-11).
10. อาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1) Puttida Sakulviriyakitkul and Krich Sinthanakul.(January,2017). “The Development of
WebBased Instruction for Competency-Based Principle in the Course of Computer
Animation with Project-Based Learning Method through Cloud Computing.”
Conference on ACTIS & NCOBA, (25 January 2017). Bangkok:Thailand.
ISSN:1906-9006,(1-5).
2) พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล, จรัญ แสนราช และธันว์รัชต์ สินธนะกุล.(2560). “การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคการรวมกลุ่มจาแนกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา.” National Conference
on Computing and Information Technology. (13th : 2017) (6-7 July 2017).
กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (674-679).
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ภาคผนวก ช
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559
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รายละเอียด
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร จากสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2564
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 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. 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปีและเริ่ม
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบันจนครบเวลา 5 ปี จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในปีการศึกษา 2564 ภาควิชาฯ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์ มคอ.1 ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ปี 2562 รวมทั้งให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานสาระความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติตนของคุรุ
สภา โดยคุรุสภาได้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศ ตามข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ซึ่งรองรับการจัดหลักสูตรให้เป็น 4 ปี ภาควิชาฯ จึงมีความ
จาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาทางการศึกษาและรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสาหรับ 4 ปี โดยยังพยายามคงสมรรถนะไว้ตามเดิม อีกทั้งยัง
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design โดยมีการกาหนด Expected
Learnigng Outcome : PLO ให้มีเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจาเป็นต้องทาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเดิม 5 ปีแก้ไขเป็น 4 ปี
5.2 ปรับปรุงรายวิชาและคาอธิบายรายวิชาทางการศึกษา
5.2.1 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาจานวน 17 วิชา ดังนี้
เดิม
ใหม่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
020003221 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6) 020013221 หลักการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
(Teaching Profession)
อย่างยั่งยืน
(Principles of Education
for Sustainability
Development)

020003222 ปรัชญาการศึกษาและการ 3(3-0-6) 020013226 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
(Education Philosophy
(Vocational Curriculum
and Vocational
Development)
Curriculum
Development)
020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) 020013228 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Thai Language and
สาหรับครู
(Thai Language for
Cultures)
Teacher Communication)

020003224 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6) 020013222 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
(Education Psychology for
(Education Psychology)
Teacher)

020003225 วิธีการสอนอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
(Teaching Methods in
Vocational and
Technical Education)

3(3-0-6) 020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
และการจัดการชั้นเรียน
(Instructional Science
and Classroom
Management)
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เดิม
ใหม่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
020003226 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6) 020013227 การวิจัยและพัฒนา
3(2-2-5)
(Educational Research)
นวัตกรรมการเรียนรู้
(Research and
Development in
Innovation and
Learning)
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียน
3(2-2-5) 020013224 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)
การสอน
สารสนเทศเพื่อการ
(Innovation and
จัดการเรียนรู้
Instructional Media)

(Innovation and Information
Technology for Learning
Management)

020003228 การวัดและการประเมินผล 3(3-0-6) 020013225 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5)
การศึกษา
การศึกษา
(Educational Measurement
and Evaluation)

020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice I)
020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)
020403233 ปฏิบัติการสอนด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
(Teaching Practice in
Computer Technology
I)

(Educational
Measurement and
Evaluation)

3(1-4-4) 020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice I)
3(0-6-3) 020013231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)
6(540
020413232 ปฏิบัติการสอนด้าน
ชั่วโมง)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
สถานศึกษา 1
(Teaching Practice in
Computer Technology in
Educational Institute I)

3(1-4-4)
3(0-6-3)
6(540
ชั่วโมง)
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เดิม
ใหม่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6(540
020403234 ปฏิบัติการสอนด้าน
020413233 ปฏิบัติการสอนด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 ชั่วโมง)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
(Teaching Practice in
สถานศึกษา 2
Computer Technology
(Teaching Practice in
II)
Computer Technology
in Educational Institute
II)
020413100 งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด 3(2-2-5) 020413114 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(Electrical Works and
และเครื่องมือวัด
Instrument)
(Electronic Device And
Instrument)
020413112 การฝึกงาน
1(240 020413113 การฝึกงาน (S/U)
(Training)
ชั่วโมง)
(Internship)
020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 020413216 การประยุกต์ใช้ระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์และ
(Microprocessor System
ไมโครคอนโทรลเลอร์
and Application)
(Microprocessor and
Microcontroller System
for Application)
020413202 ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อ 3(2-2-5) 020413214 ระบบฝังตัวและ
ระบบคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Embedded Systems
(Embedded Systems
and Computer
and Internet of Things)
Interface)
020413209 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6) 020413215 ปัญญาประดิษฐ์
(Computational
(Artificial Intelligence)
Intelligence)
5.2.2 เพิ่มรายวิชาใหม่จานวน 2 วิชา ดังนี้
020413223 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity)

หน่วยกิต
6(540
ชั่วโมง)

3(2-2-5)

3(280
ชั่วโมง)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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040003004

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)

5.2.3 ตัดรายวิชาเดิมออกจานวน 6 วิชาดังนี้
020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality management)
020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
(Teaching Practice III)
020413100 งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
(Electrical Works and Instrument)
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Devices)
020413205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design )
020413316 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
(InformationSecurity)

3(3-0-6)

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

5.2.4 ย้ายรายวิชาไปอยู่ในหมวดวิชาเลือกจานวน 4 วิชา ดังนี้
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Methods)
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology II)
020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
5.2.5 ย้ายรายวิชาหมวดวิชาเลือกไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับจานวน 1 วิชา ดังนี้
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
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กลุ่มวิชาชีพบั งคับ ทางการศึกษา โดยปรับปรุงรายวิช าและคาอธิบายรายวิช า ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสาระความรู้ใน มคอ.1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2562 และ มาตรฐานสาระความรู้ สมรรถนะ
วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคุรุสภา ปี 2563
020013221

หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
(Principles of Education for Sustainability Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปรั ช ญา ความหมาย จุ ด มุ่ ง หมาย และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ประวั ติ ศ าสตร์
การจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ความรอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การศึ ก ษา แนวคิ ด ของปรั ช ญาเศรษกิ จ พอเพี ย ง ความส าคั ญ ของวิ ช าชี พ ครู
คุณลักษณะของครู ที่ดี มาตรฐานวิช าชีพครู ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิ ญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและโลก
ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี และหลักการ ใน
การจั ดการเรีย นรู้ ให้ กับ ผู้ เรี ย นเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ
คุณภาพ พัฒนา และประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทาแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน
Educational philosophy, definition, goals, and concept; Thai and oversea history
of educational management; Knowledge of social and world context in both Thai and oversea
affecting to education; concept of sufficiency economy philosophy; importance of teaching
profession; good teacher characteristic; standard of teaching profession; Values, ideology,
teacher spirit; Good governance, honorable, moral, and ethics of teaching profession;
performing of teacher duty; learning management following standard of teaching profession;
laws related to teacher and teaching profession; analysis of changing in social and world
context affecting educational management in the 21st century; educational management for
citizen and community development following sufficiency economy philosophy; applying
concept of sufficiency economy philosophy, theories and principles of learning management
for learning development of learner; educational assurance, quality management,
development, and quality evaluation of learning activity; creation of plan and project for
school and community development;
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020013222 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
(Education Psychology for Teacher)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนา
บุ คลิ กภาพ จิ ตวิทยาการเรี ย นรู้ และจิ ตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒ นาการรูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้
หลั กการเรี ย นรู้ การถ่ายโอนความรู้ วัฒ นธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ย น การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ด้ า นจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ วางแผนและออกแบบการเรี ย นรู้ จิ ต วิ ท ยา
การแนะแนวและจิตวิทยาให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาช่วยเหลือ แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การ
ใช้ จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ ความเข้ า ใจ ช่ ว ยเหลื อ เอาใจใส่ แ ละสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยใช้กรณีศึกษาการให้คาปรึกษา และหลักการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
Fundamental psychology and human developmental psychology; individualization,
personal development, learning psychology, and educational psychology; developmental
psychology of basic learning model, principles of learning, knowledge transfer, organization
culture and learning, wisdom and learning; understanding nature of learner, application of
psychological concept for planning and learning design; guidance and counsel psychology,
recommendation, problem-solving for improving quality of life; psychology for understanding,
helping, minding, and supporting learner; Case studies in recommendations and principles of
corroboration with learner’s parent and community.
020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Instructional Science and Classroom Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ ละหลั ก การสอน การสอนวิ ช าทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ การจั ด การเรี ย นรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ หลักการปฏิบัติหน้าที่ครู กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนาเข้าสู่
บทเรียน การให้เนื้อหา การประยุกต์ใช้และการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ศาสตร์การสอนรูปแบบ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปั ญหาได้ การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หลักการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ศูนย์ การเรีย นในสถานศึกษา ความรอบรู้ ในเนื้อหาวิช าเอกที่ส อนและการบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอก
สาหรับการเรียนการสอน การจัดทาแผน การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาเอก และนาแผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลจริงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
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Learning theory and teaching principles; teaching in theory and practice; learning
management and environment for learning; performing principles of teacher duty; learning
process and teaching sequence, motivation, information, application, and progress evaluation
of learning achievement; teaching science of learning models in the 21st century for analytical
and creative thinking including problem-solving ability; creation of a learning environment;
classroom management for learning achievement; principles of lesson planning for learning
management; learning center development in school; competence in the major subject and
integration of knowledge in the major subject for teaching and learning; lesson plan in major
subject and usage of lesson plan in practice with learner for development of learners having
intelligence and being innovator;
020013224 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology for Learning Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีการสื่อสาร ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และ
การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน การพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกที่มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Communication theory; definition, importance, principle, concept, designing,
applying, and evaluating of instructional media, innovation, information technology, and digital
technology for learning; usage of information technology for communication; seeking various
learning resource for learner; development and application of instruction media, innovation,
information technology, and digital technology for learning management in vocational and
technical education with changing world’s context affecting learner in the 21st century
development.
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020013225 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินเชิงบูรณา
การ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวัด
และประเมินผล การบริหารการสอบ สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ปฏิบัติการวัด
และประเมิน ผล การสะท้อนผลและการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ ของผู้เรียนเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู้
Importance of educational measurement and evaluation, principle, concept
and practical guideline for learning measurement and evaluation in both theory and practice
of learner; actual conditional evaluation; integrated evaluation; objective analysis for
educational measurement and evaluation; creating tool for measurement and evaluation;
examination management; basic statistic for measurement and evaluation in education;
measurement and evaluation practice, reflection and usage of evaluation result for learner
improvement and lesson planning for learning management.
020013226 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
(Vocational Curriculum Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ แนวคิด
และรูปแบบในการจัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษา การวิเคราะห์และการจัดทาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การพัฒนาสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผล
หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การนาเสนอนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความหลากหลายของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Concept of curriculum development; education management strategy for
sustainable development and its application for educational institution; educational analysis
principle for sustainable development; principle, concept and model of vocational
curriculum preparation; curriculum analysis and preparation; competency base curriculum
development ; training course development; institution curriculum development; curriculum
implementation; curriculum evaluation and its usage for curriculum improvement;
presentation of curriculum innovation for diversity of learner in the 21st century.
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020013227 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Research and Development in Innovation and Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพั ฒนาผู้เรียน
และสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน การเลือกผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และ พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทัน สมัย ต่อความเปลี่ ย นแปลง ทาวิจั ย เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและพัฒ นาผู้ เรียน สร้า งนวัตกรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้เรียนเพื่อนาไปวางแผนการจัดการเรียนรู้
Analyzing of problem and need for in class learner development; research design
by applying principle, concept, theory of research; researcher ethics; creating and finding
quality of research tool; applying of digital technology for innovation creation; research for
problem solving and learner development and create innovations consistent with community
context; selection of research result for learning and learner development, and thinking
reflection applying for good teacher self-development, well-known, and up to date; research
practice for teaching and learning, and learner development; creating the innovation for
learning development according to nature of major field and diversity of learners context; In
order to plan lesson for learning management.
020013228 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(2-2-5)
(Thai Language for Teacher Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้ ภ าษาไทยให้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานของหลั ก ภาษาไทยด้ ว ยมารยาทที่ ดี เ พื่ อ การสื่ อ สาร
โดยการบูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การวิเคราะห์ และตีความในข้อมูลข่าวสาร
บทความ และสื่อประเภทต่างๆ อย่างมีเหตุผล และเน้นทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ ภ าษาไทยเพื่อ การสื่ อสาร การใช้ ทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ยนภาษาไทยเพื่อ การ
สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ในการเรียนการสอนหรือที่เกี่ยวข้องกับวิช าชีพครู สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุ คคลของผู้ เรี ย น ผู้ เรียนที่มีความต้ องการจาเป็นพิเศษ โดยการวิเ คราะห์ แ นวคิด ทฤษฎี
วาทวิทยาสาหรับครู การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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Using of correctly Thai language according to Thai grammar rules standard with
good manner for communication by Integration of listening, speaking, reading and writing skill;
analyzing and interpreting of information, article, and media with reasonable and effective
communication skill; using of Thai for communication; using of listening, speaking, reading and
writing skill of Thai for correctly communication in teaching and learning or teacher profession
related to context and individualize difference of student, student needing special need by
analyzing concept, theory, and rhetoric for teacher; Using of digital technology for education;
practice of using different language and culture for peaceful coexistence.
020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Prerequisite : 020013223 Instructional Science and Classroom Management
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบใบเนื้อหา
แบบฝึ ก หั ด แบบทดสอบ ข้ อ สอบ การออกแบบ ผลิ ต สื่ อ การสอน การสั ง เกตการสอนในชั้ น เรี ย น
การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน เทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การฝึก
การสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) การปฏิบัติหน้าที่ครู ในสถานการณ์จาลองภายใต้การให้คาปรึกษา
แนะนา และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศประจากลุ่ ม และฝึกการให้คาปรึกษา และหลักการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชนโดยใช้กรณีศึกษา
Lesson plan preparation for a variety of teaching purpose; design of information
sheet, exercise, test and examination; teaching media design and production; class teaching
observation, skill training basic transfer and content transfer technique; lesson planning for
learning management; simulation of micro-teaching practice under supervision and adjustment
from group advisor; Practice in recommendations and corroboration with learner’s parent and
community by using case studies
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020013231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
Prerequisite : 020013230 Teaching Practice I
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาปฏิบัติใ นสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทาแผน
บทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ และ
สื่อการสอน การวางแผนการสอนวิธีการที่หลากหลายสาหรับรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคนิค
การสอน การแก้ปัญหาขณะทาการสอน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานการณ์จาลอง และฝึกการให้คาปรึกษา
และหลักการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนโดยใช้กรณีศึกษา การทดลองสอนวิชาทฤษฎีและ
ปฏิบั ติ ในสถานการณ์จ าลอง การฝึ กสอนและฝึ ก อบรมในสถานการณ์จริ ง การสอบภาคปฏิบัติ การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์ และการประเมินผลการสอน การ
เขียนรายงานผลการสอนและการฝึกอบรม
Theoretical teaching practice in vocational and technical education; lesson
plan preparation for self-learning; design of information sheet, exercise, test, examination
and teaching media; lesson planning using several teaching technique for student center
model, teaching technique and problem solving while teaching; simulation of teacher
duty and practice in recommendations and corroboration with learner’s parent and
community by using case studies; simulation of theoretical teaching practice and practical
teaching practice; real situation teaching practice and training practice; practical
examination, examination checking, scoring, grading and learning evaluation; analysis and
teaching evaluation; writing up teaching and training report.
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020413232

ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1
6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in Educational Institute I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : Permitsion from Department
ปฏิบัติหน้าที่ครูในสาขาวิชาโดยการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองดี การจัดทาแผนการสอนและจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร และมีความสุข
ในการเรียน จัดทาสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน
เพื่อออกแบบจัดและบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัด
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรีย นเกิดกระบวนการคิดขั้นสู งโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการวางแผนและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่คุณภาพของผู้เรียน การวิจัยในชั้น
เรียน กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกั บการส่งเสริม
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ ยนแปลง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
แบ่งปันความรู้ผ่านการสัมมนาการศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล แนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์นิเทศ
Performing of teacher duty in major field in institution; behaving as a role
model, morality and ethics; having professional ethics for teacher under rule of teachers
council of Thailand; determination for learner development with teacher spirit; promoting
learning, paying attention to and accepting differences of each learner; inspiring learner
to be a curious person and innovators; self-improvement to be knowledgeable, behaving
as a role model behavior, having morality and ethics and being a good citizen; creation of
teaching plan, teaching and learning management focusing on learner development
according to their aptitude and interest enhancing intelligence, thinking, innovation and
happiness in learning; creating teaching media; learning measurement and evaluation;
creating learning atmosphere suitable for major subject; performing other assigned duty;
corroboration with learner’s parent and community for planning and problem solving;
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learner development research; innovation creation and digital technology application;
research creation in classroom according to research method, clearly feedback of selfimprovement; participating in career development activity; cultural and local wisdom
conserving program, reflecting institution learning result using After Action Review (AAR)
for individual and Personal Learning Community (PLC) form; self-development for
knowledgeable, modern and up to date; knowledge exchange and sharing through
educational seminar under close supervision by advisor.
020413233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2
6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in Educational Institute II)
วิชาบังคับก่อน : 020413232 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1
Prerequisite : 020413232 Teaching Practice in Computer Technology 1
วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติหน้าที่ครูในสาขาวิชาโดยการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณแห่งความ
เป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี การจัดทาแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความ
ถนัด และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน จัดทาสื่อการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนเพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย การ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ การมีส่ วนร่วม
ในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดูแล
ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง กับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อเข้าถึง
บริบ ทของชุมชนและสามารถอยู่ ร่ว มกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม จัดทาแฟ้มสะสมงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การสรุปผลปฏิบัติการสอน เพื่อพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ภายใต้การควบคุมดูแล แนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์นิเทศก์
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Performing of teacher duty in major field in institution; behaving as a role
model, morality and ethics; having professional ethics for teacher under rule of teachers
council of Thailand; determination for learner development with teacher spirit; promoting
learning, paying attention to and accepting differences of each learner; Inspiring learners to
be a curious person and innovators; self-improvement to be knowledgeable, behaving as a
role model, having morality and ethics and being a good citizen; creation of teaching plan,
teaching and learning management focusing on learner development according to their
aptitude and interest enhancing intelligence, thinking, innovation and happiness in learning;
creating teaching media; learning measurement and evaluation; creating learning atmosphere
suitable for major subject; performing other assigned duty; corroboration with learner’s
parent and community for planning and problem solving; learner development research;
innovation creation and digital technology application; research creation in classroom
according to research method, clearly feedback of self-improvement; participating in career
development activity; cultural and local wisdom conserving program, reflecting institution
learning result using After Action Review (AAR) for individual and Personal Learning Community
(PLC) form; self-development for knowledgeable, modern and up to date; knowledge
exchange and sharing through educational seminar under close supervision by advisor.
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขแล้วกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้
โครงสร้างเดิมหลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. 2559
โครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน
ปริญญาตรี 5 ปี หน่วยกิต
(หน่วยกิต)
จานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 150
164
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
30
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
2
จ. กลุม่ วิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 90
128
ก. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน/กลุ่มวิชาแกน
80
- วิชาการศึกษา
46
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
34
ข. กลุ่มวิชาชีพ
48
- วิชาบังคับ
42
- วิชาเลือก
6
1(240 ชั่วโมง)
- วิชาฝึกงาน (S/U ไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
6

โครงสร้างใหม่
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน
ปริญญาตรี 4 ปี หน่วยกิต
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 120
142
30
12
7
6
2
3
ไม่น้อยกว่า 72
106
70
42
28
36
36
3(280 ชั่วโมง)

ไม่น้อยกว่า 6

6
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
7.1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี)
7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี 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
ก. กลุ่มวิชาแกน
80
- วิชาการศึกษา
46
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(4ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
142
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
2
จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ
3
2) หมวดวิชาเฉพาะ
106
ก. กลุ่มวิชาแกน
70
- วิชาการศึกษา
42
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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182

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559
ข. กลุ่มวิชาชีพ
48 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
42 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
- วิชาฝึกงาน (S/U)
1(240 ชั่วโมง)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
7.2 รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ข. กลุ่มวิชาชีพ
36 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
36 หน่วยกิต
- วิชาฝึกงาน (S/U ไม่นับหน่วยกิต)
3(280 ชั่วโมง)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

6

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3(3-0-6) 080203907
3(3-0-6) 080303606

ธุรกิจในชีวิตประจาวัน
(Business for Everyday Life)
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

- 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)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)

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

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

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

- 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
080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)

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

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

หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ วิชาภาษาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต
020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต
020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)

รหัสวิชา

หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
80 หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา 46 หน่วยกิต
020003221 หลักวิชาชีพครู
(Teaching Profession)
020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
70 หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา 42 หน่วยกิต
3(3-0-6) 020013221 หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)

020013226 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
(Vocational Curriculum Development)

3(2-2-5)

2(2-0-4)

020013228 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
(Thai Language for Teacher Communication)
020013222 จิตวิทยาสาหรับครู
(Education Psychology for Teacher)
020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
(Instructional Science and Classroom Management)
020013227 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

3(2-2-5)

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

(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)

020003226 การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
(Innovation and Instructional Media)

3(2-2-5)

(Principles of Education for Sustainability Development)

(Education Philosophy and Vocational Curriculum
Development)

020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Cultures)
020003224 จิตวิทยาการศึกษา
(Education Psychology)
020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)

3(3-0-6)

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

(Research and Development in Innovation and Learning)

3(2-2-5)

020013224 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

(Innovation and Information Technology for Learning Management)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
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)
020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
020403233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology I)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020013225 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)

020403234 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
(Teaching Practice in Computer Technology II)

6(540 ชั่วโมง)

2. วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 หน่วยกิต
020413100 งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
(Electrical Works and Instrument)

020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice I)
020013231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice II)

3(1-4-4)
3(0-6-3)

020413232 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1 6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in
Educational Institute I)
020413233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2 6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology in
Educational Institute II)
2. วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28 หน่วยกิต

3(2-2-5)

020413114 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
(Electronic Device and Instrument)

3(2-2-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic 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 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(0-6-3)
(Special Project)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

020413102

วงจรดิจิทัล
(Digital Circuits)
020413103 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
(Discrete Mathematics)

3(3-0-6)

020413105

3(2-2-5)

020413106
020413107
020413108
020413109
020413110

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-oriented Programming)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Organization)
ระบบปฏิบตั ิการ
(Operating System)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
(Data Structure and Algorithm)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานพิเศษ
(Special Project)

3(3-0-6)

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

มคอ.2

188

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020413111 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6) 020413111
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
(Database Systems)
2. กลุ่มวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5) 020413216 การประยุกต์ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor and Microcontroller System for Application)
(Microprocessor System and Application)
020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6) 020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks
(Data Communications and Computer Networks
Technology)
Technology)
020413202 ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 020413214 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Computer Interface)
(Embedded Systems and Internet of Things)
020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6) 020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
(Management Information System)
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) 020413206 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
(Web Technology)
20413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5) 020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
(Computer Graphics)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
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)
(Mobile Application Development)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020413208 เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
020413215 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)

020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

3(3-0-6)

020413222

3(2-2-5)

020413223
กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ
6
หน่วยกิต
020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)
020413312 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
(Training Organization for Personnel Development)
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(Computer for Education)

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Development)
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cybersecurity)

3(3-0-6)

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

3(2-2-5)

020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(Computer for Education)

3(2-2-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
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

รหัสวิชา

020413112 การฝึกงาน
(Training)

020413113 การฝึกงาน (S/U ไม่นับหน่วยกิต)
(Internship)

1(240 ชั่วโมง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

- วิชาฝึกงาน
3(280 ชั่วโมง)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เลือกเรียนจากรายวิชาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
พระนครเหนือเปิดสอน
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559
รหัสวิชา

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

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)
งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
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)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Eduction Elective Course)
รวม
19(17-5-36)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
รหัสวิชา

020003103*
020013228
020413114
020413106
040003004
04xxxxxxx
080103001
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
(Computer and Programming)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(2-2-5)
(Thai Language for Teacher Communication)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
(Electronic Device And Instrument)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Organization)
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Sport and Recreation Elective Course)
รวม
22(18-8-40)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2559
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5) 020003101
(Computer and Programming)
020413102 วงจรดิจิทัล
3(3-0-6) 020013221
(Digital Circuits)
020413103 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
(Discrete Mathematics)
020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Organization)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Science and Humanties Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Eduction Elective Course)

รวม

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
(Principles of Education for Sustainability
Development)
3(3-0-6) 020013224 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology for
Learning Management)
3(3-0-6) 020413102 วงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits)
3(3-0-6) 020413103 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
3(3-0-6) 020413105* การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
1(0-2-1) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
19(17-4-36)
รวม
22(19-7-41)
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รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
020003221 หลักวิชาชีพครู
3(3-0-6) 020013223* วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Teaching Profession)
(Instructional Science and Classroom
Management)
020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
3(3-0-6) 020013222 จิตวิทยาสาหรับครู
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
(Education Psychology for Teacher)
020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5) 020413107* ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
(Operating System)
020413107 ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5) 020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Operating System)
(Data Structure and Algorithm)
020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5) 020413216 การประยุกต์ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor and Microcontroller System for Application)
(Data Structures and Algorithm)
020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5) 020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks
(Microprocessor System and Application)
Technology)

020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6) 08xxxxxxx

(Data Communications and Computer Networks Technology)

08xxxxxxx
รวม

21(17-8-38)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ
(Sport and Recreation Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
1(0-2-1)
22(17-10-39)
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020003224
020003227
020413111
020413202
020413203
020413204
020413206

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

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)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
020013225 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Measurement and Evaluation)
020013226* การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
(Vocational Curriculum Development)
020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
020413111 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
020413214 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
(Embedded Systems and Internet of Things)
020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
020413206 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
(Web Technology)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
020413113 การฝึกงาน (S/U)
(Internship)

21(15-12-36)
3(280 ชั่วโมง)
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020003222

020003228
020003230
020413104
020413209
020413222
08xxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

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)
(Mobile Application Development)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanties Elective Course)

รหัสวิชา
020013227

020003231
020413208
020413207
020413313
020413222
020413109*
08xxxxxxx

รวม

21(17-8-38)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Research and Development in Innovation and
Learning)
ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Computer for Education)
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Mobile Application Development)
สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanties Elective Course)
รวม
22(14-16-36)
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020003226
020003231
020413205
020413207
020413208
02xxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

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)

รหัสวิชา
020413215
020413211
020413223
020413110
08xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
020413112 การฝึกงาน
(Training)

18(x-x-x)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3(3-0-6)
(Cybersecurity)
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
21(x-x-x)

1(240 ชั่วโมง)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Quality Management)

020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3
(Teaching Practice III)
020413109 สัมมนา
(Seminar)
020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
(Special Topics in ComputerTechnology II)
020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Languge Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)

3(0-6-3)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
020413232 ปฏิ2(2-0-4)
บัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
6(540 ชั่วโมง)
สถานศึกษา 1
(Teaching Practice in Computer
Technology in Educational Institute I)
3(0-6-4)
รวม
6(540 ชั่วโมง)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(x-x-x)

3(x-x-x)

3(x-x-x)
รวม

18(x-x-x)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
020413110 โครงงานพิเศษ 3(0-6-3)
3(0-6-3)
(Special Project)

020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
(Computer-aided Design and Manufacturing)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Languge Elective Course)
02xxxxxxx วิชาเลือกทางวิชาชีพ
(Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
020413233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
6(540 ชั่วโมง)
สถานศึกษา 2
(Teaching Practice in Computer
Technology in Educational Institute II)
3(2-2-5)
รวม
6(540 ชั่วโมง)

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

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020403233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
6(540 ชั่วโมง)
(Teaching Practice in Computer Technology I)
รวม
6(540 ชั่วโมง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
020403234 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
6(540 ชั่วโมง
(Teaching Practice in Computer Technology II)
รวม
6(540 ชั่วโมง)
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ปริญญาตรีทางการศึกษา
หลักสูตร ๔ ปี

ภาคผนวก ซ
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากาหนด
ชื่อสถาบันที่ขอรับการรับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชื่อย่อ ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ปีที่เสนอขอรับรอง ๒๕๖๔
ปีการศึกษาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายวิชาชีพครูของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวม 42 หน่วยกิต
รายวิชา
มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
020013221 หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
(Principles of Education for Sustainability Development)
ปรั ช ญา ความหมาย จุ ด มุ่ ง หมาย และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ความรอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา แนวคิดของปรัชญาเศรษกิจ
พอเพี ย ง ความส าคั ญ ของวิ ช าชี พ ครู คุ ณ ลั ก ษณะของครู ที่ ดี มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ค่ า นิ ย ม
อุ ด มการณ์ จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู หลั ก ธรรมาภิ บ าล คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของวิ ชาชี พ ครู
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ครู แ ละวิ ช าชี พ ครู การวิ เ คราะห์
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและโลกที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการ
ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาพลเมื อ งและชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวคิ ด ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การประยุกต์ใ ช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ทฤษฎี และหลัก การ ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพ
พัฒ นา และประเมิน คุณ ภาพการจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู้ จั ดท าแผนงานและโครงการพัฒ นา
สถานศึกษาและชุมชน

๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

(ก) มาตรฐานความรู้
(1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) การออกแบบและการดาเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
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รายวิชา

มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

020013222 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
๓) จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และ
(Education Psychology)
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่าง ผู้เรียน
บุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ
รูปแบบพื้นฐาน ของการเรียนรู้ หลัก การเรี ยนรู้ การถ่ายโอนความรู้ วั ฒนธรรมองค์ก รกั บ
การเรีย นรู้ ภู มิ ปั ญญากั บการเรี ย นรู้ ความเข้ าใจธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ยน การประยุ ก ต์ แนวคิ ด
ด้ า นจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ วางแผนและออกแบบการเรี ย นรู้ จิ ต วิ ท ยาการแนะแนวและจิ ต วิ ท ยาให้
คาปรึกษา การให้คาแนะนาช่วยเหลือ แก้ปัญหาผู้เรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยา
เพื่อความเข้าใจ ช่วยเหลือ เอาใจใส่และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คล โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาการให้ ค าปรึ ก ษา และหลั ก การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครองและชุมชน

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้คาปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
(3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนได้อย่างเป็น
ระบบ
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มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

020013223 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
(Instructional Science and Classroom Management)
ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการ
แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การ
จัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การ
นาเข้าสู่บทเรียน การให้เนื้อหา การประยุกต์ใช้และการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การ
จัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การสร้างบรรยากาศ การจัดการ
ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การบูรณาการความรู้
และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิดและมีความเป็นนวัตกร

(3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
(ข) การจัดการเรียนรู้
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
(2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน
ในการวางแผนและจัดการเรียนรูท้ ี่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปญ
ั ญารูค้ ิด และ
มีความเป็นนวัตกร

020013224 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารการศึกษาและการเรียนรู้
(Innovation and Information Technology for Learning
Management)
ทฤษฎีการสื่อสาร ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด การออกแบบ
การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้แก่ผู้เรียน การพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ท างด้ า นอาชี ว ะและเทคนิ ค ศึ ก ษาของผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ

(3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
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มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เปลี่ยนแปลงบริบทโลกที่มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
020013225 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู้
(Educational Measurement and Evaluation)
ความสาคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้เรียน การประเมินตาม
สภาพจริ ง การประเมิ น เชิ งบู ร ณาการ การวิ เ คราะห์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารสอนเพื่ อ การวั ด และ
ประเมินผลทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล การบริหารการสอบ สถิติ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผล การสะท้อน
ผลและการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้

(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

020013226 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
3(3-0-6)
(Vocational Curriculum Development)
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ แนวคิด และรูปแบบในการจัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษา การวิเคราะห์และ
การจัด ทาหลั กสู ตร การพั ฒนาหลัก สูตรฐานสมรรถนะ การพั ฒนาสู ตรฝึกอบรม การพั ฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร การนาเสนอนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

(ข) การจัดการเรียนรู้
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้

๒) ปรัชญาการศึกษา
(3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยีดิจิทลั
ในการจัดการเรียนรู้
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020013227 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Research and Development in Innovation and Learning)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้ อ งการในการพั ฒ นาของผู้ เ รี ย นใน
ชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
นวัตกรรม การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน การเลือกผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ พัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียนเพื่อนาไปวางแผนการจัดการเรียนรู้

มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน
ในการวางแผนและจัดการเรียนรูท้ ี่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปญ
ั ญารูค้ ิด และ
มีความเป็นนวัตกร
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มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

020013228 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(2-2-5)
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
(Thai Language for Teacher Communication)
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามมาตรฐานของหลักภาษาไทยด้วยมารยาทที่ดี
เพื่อการสื่อสาร โดยการบูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การวิเคราะห์
และตีความในข้อมูลข่าวสาร บทความ และสื่อประเภทต่างๆ อย่างมีเหตุผล และเน้นทักษะในการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ในการเรียนการ
สอนหรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ผู้เรีย นที่มี ความต้อ งการจาเป็น พิเศษ โดยการวิ เคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี วาทวิ ทยาสาหรับครู
การใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ลเพื่อ การศึ กษา ฝึ กการใช้ ภาษาและวัฒ นธรรมที่ แตกต่า งหลากหลาย
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

020013230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1
3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
การจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ จุ ด ประสงค์ ก ารสอนที่ ห ลากหลาย
การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่อการสอน
การสังเกตการสอน ในชั้นเรียน การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน และเทคนิคการถ่ายทอด
เนื้อหาวิชา และการวางแผนการจัดการเรียนรู้การฝึกการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)
การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานการณ์จาลองภายใต้การให้คาปรึกษาแนะนา และตรวจปรับจาก
อาจารย์นิเทศประจากลุ่ม และฝึกการให้คาปรึกษา และหลักการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

(1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
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มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

และชุมชนโดยใช้กรณีศึกษา
020013231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2
3(0-6-3)
๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(Teaching Practice II)
การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาปฏิบัติในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา
การจัดทาแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ ข้อสอบ และสื่อการสอน การวางแผนการสอนวิธีการที่หลากหลายสาหรับรูปแบบ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคนิคการสอน และการแก้ปัญหาขณะทาการสอน การทดลองสอน
วิ ช าทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใ นสถานการณ์ จ าลอง การฝึ ก สอนและฝึ ก อบรมในสถานการณ์ จ ริ ง
การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์
และการประเมินผลการสอน การเขียนรายงานผลการสอนและการฝึกอบรม

(1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
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มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี
12 หน่วยกิต
020413232 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 1 6(540 ช.ม.) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็น
(Teaching Practice in Technology Computer in
เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
Educational Institute I )
ปฏิบั ติห น้า ที่ครู ในสาขาวิ ชาโดยการสอนในสถานศึ กษา ประพฤติ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม
พัฒ นาตนเองให้ มีค วามรอบรู้ ประพฤติต นเป็ นแบบอย่ างที่ดี มีคุ ณธรรมจริย ธรรม และเป็ น
พลเมืองดี การจัดทาแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด
และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน จัดทาสื่อการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนเพื่อออกแบบจัดและ
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก ส่งเสริ มให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ทันสมัย การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการวางแผนและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่คุณภาพของผู้เรียน
การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิด ขึ้นกั บตนเองได้อ ย่างชัดเจน เข้ า ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ เกิด ความก้า วหน้ าทางวิชาชี พ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู
(ข) การจัดการเรียนรู้
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
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มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 2 6(540 ช.ม.) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็น
(Teaching Practice in Technology Computer in
เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
Educational Institute II )
ปฏิบัติห น้าที่ค รูในสาขาวิ ชาโดยการสอนในสถานศึกษา ประพฤติ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม
พัฒ นาตนเองให้ มีค วามรอบรู้ ประพฤติต นเป็ นแบบอย่ างที่ดี มีคุ ณธรรมจริย ธรรม และเป็ น
พลเมืองดี การจัดทาแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด
และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน จัดทาสื่อการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนเพื่อออกแบบและจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทางานเป็นทีม
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตร
ในสถานศึ ก ษา การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้ วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดูแล
ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนาผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ จัดทาวิจัยในชั้น

(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู
(ข) การจัดการเรียนรู้
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ผ่านการสัมมนา
การศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล แนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์นิเทศ
020413233
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มคอ.1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562

ข้อบังคับคุรุสภา มาตราฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย ที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย สะท้ อ นผลการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนเองได้ อ ย่ า งชั ด เจนจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรูใ้ นสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อเข้าถึงบริบทของชุมชน
และสามารถอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐานความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม จั ด ท าแฟ้ ม สะสมงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การสรุปผลปฏิบัติการสอน เพื่อ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ภายใต้การควบคุมดูแล แนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์นิเทศ
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