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อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.ครูผู้สอนในทุกสังกัด
2.นักพัฒนาแอพพลิเคชัน
3.นักวิชาการทางด้านการศึกษา
4.ผู้ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน
5.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีคณ
ุ ลักษะดังนี้
1.เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความ
อดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
2.เป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในด้ านการสอน สามารถประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ในการปฏิ บั ติ งานได้ อย่ า ง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
3.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการ
สอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ สร้างนวัตกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของ
ชาติ
4.ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ค วามเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
5.มีศักยภาพที่จะพัฒ นางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีใช้เวลาในการสำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา จำนวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
95
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
35
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู
23
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
40
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
20
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
131
หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
15021005
3(3-0-6)
Thai Usage for Communication
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
15022001
3(3-0-6)
Daily English Conversation
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
15022002
3(3-0-6)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
15022003
3(3-0-6)
English for Professional Purposes
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
20021003
มนุษย์กับการพัฒนาตน
Human and Self Development
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6

หน่วยกิต
3(3-0-6)

20022001

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
25021003
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and Natural Resources
25022001
กาญจนบุรีศึกษา
Kanchanaburi Studies
25023001
ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Citizenship and
the King’s Wisdom for Local Development
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
40021003
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตชีวิต
Mathematics for Life
40022001
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
40023001
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0
Creativities for Thailand 4.0
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
95
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
35
2.1.2 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
23
10121002 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
Self-Actualization for Teachers and Educational
Philosophy

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

10524005

จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher

3 (3-0-6)

10222002

การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3 (2-2-5)

10227003

วิทยาการจัดการเรียนรู้
Instructional Science

3 (2-2-5)

10327002

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and Digital Technology for Education
and Learning

2 (1-2-3)
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10421005

การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
Learning Measurement, Assesment in Education and
Educational Quality Assurerance

3 (3-0-6)

10424003

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and
Learning Management

3 (2-2-5)

10122004

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Communication for Teachers

2 (2-0-4)

10029001

ครุนิพนธ์
Self Development Report

1 (0-2-1)

2.1.2
10028005

วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Intemship 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Intemship 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Intemship 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Intemship 4

10028006
10028007
10028008

12

2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
60
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
40
41222011 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
Calculation and Mathematics for Computer
41223019 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
Program Writing
41223020 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
Analysis and Design Database Management System
41227011 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Maintenance
41227012 ระบบสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
Data Communication System Computer Networking and
Internet
15520001 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
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หน่วยกิต
1(60)
2(120)
3(180)
6(360)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

41225012

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์
Computer Graphics Design and Human Computer Interaction
41222013 การจัดการระบบสารสนเทศ
Information System Management
25624020 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
Laws and Ethics for Computer
41225013 การออกแบบเนื้อหา
Content Design
41226032 วิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
Research and Development for Technology
10226701 วิธีการสอนทางเทคโนโลยี
Technology Educational
10227004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
Bachelor and Advanced Science in Technology
41229007 โครงงานทางด้านเทคโนโลยี
Project for Technology
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
20
41223011 การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Developing and Web Programming
41226001 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Development
41223021 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
Advance Programming
41223022 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application and Design
41223014 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
Computer Game Design and Development
41223015 การพัฒนาแอพพลิเคชันขั้นสูง
Advanced Application Development
41226029 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Design and Animation
41226030 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Media Production and Development
41226031 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
Innovation Development and Design

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3(2-2-5)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
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คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
15021005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Usage for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักเกณฑ์และแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร ฝึกทักษะการคิดและการใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกแสวงหาความรู้และประสบการณ์ จากการอ่าน ฟัง
และการสังเกตจากปัญหาในสภาวการณ์ ต่างๆ แล้วนำมาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการ
สนทนา การสัมภาษณ์ เน้นความเข้าใจ และความสามารถในการตีความข้อเขียนที่ได้อ่านหรือฟังมา ฝึกการอ่านเพื่ อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ฝึกการเขียนแบบต่างๆ เช่น การเขียนสรุปความ การเขียนเอกสารสมัครงาน และการเขียนรายงานทาง
วิชาการโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
Principles, fundamental concepts of communication, practices on thinking and
language usage for effective communication including listening, speaking, reading, and writing,
acquisition of knowledge and experience through reading, listening, and observing situational conditions
and expressing in forms of creative speaking and writing, conversation and interviewing emphasizing on
understandability and interpretability of written or spoken messages, reading for diverse purposes,
writing for different purposes e.g., summarization, job application, and academic reports focusing on an
application of integrated language skills.
15022001

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Daily English Conversation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ ประโยค และสำนวนเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Integration of English language skills using vocabularies, sentences, and expressions for
appropriate communication used in daily situations.
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รหัสวิชา
15022002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมต่างๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร การใช้
คำศัพท์ สำนวน น้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
English usage for communication in social contexts, functions of communicative
language, usage of vocabularies, tones, and social manners, and understanding of native speakers’
culture.
15022003

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(3-0-6)
English for Occupational Purposes
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติในเรื่องที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพกับผู้พูด
ที่เป็นเจ้าของภาษาได้ พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจสำหรับการประกอบวิชาชีพ
Fluent and natural English language use for communication according to occupational
aptitude with native speakers, and skill development in reading and writing business documents for
occupational purposes.
20022001

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ศาสตร์ ความงาม วิเคราะห์ ห ลัก ทางสุน ทรีย ศาสตร์ ด้ านทั ศ นศิ ลป์ ดุ ริย างคศิ ลป์ ศิ ล ปะการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้านกาญจนบุรี เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดี เกิดประสบการณ์ด้านความงาม แนวทางการอนุรักษ์ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม
Aesthetics, analysis of aesthetic principles, visual arts, music, performing arts, folk
culture of Kanchanaburi, cultural appreciation and positive attitude, aesthetic experience, conservation
approaches, and appropriate application of arts and culture of Thailand and foreign countries.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
20021003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
มนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human and Self Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ธรรม ช าติ ข องม นุ ษ ย์ ส ม อ งกั บ ก ารคิ ด แ ล ะ อ ารม ณ์ ก ารต ระ ห นั ก รู้ ใ น คุ ณ ค่ าขอ งต น
การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนและ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม และการสร้างเสริมชีวิตที่เป็นสุข ตามหลักธรรมะและศาสตร์พระราชา
Nature of human, brain in relation to thinking and emotion, self-esteem, understanding
and acceptance of individual differences, human relations relevant to working with others, selfdevelopment personality development, and social etiquette, and promotion of happy life based on
principles of Dharma and the King’s Wisdom.
25022001

กาญจนบุรีศึกษา
2(2-0-4)
Kanchanaburi Studies
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของกาญจนบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์
โลกในจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เน้นชาติพันธุ์วรรณาแห่ง
กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ โครงการพระราชดำริในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่เชื่อมโยงกับอาเซียน
Background and identity of Kanchanaburi, relationship between Thai history and global
history in relation to Kanchanaburi, characteristics of geography, society, economy, culture, and local
wisdom in particular to ethnography of Kanchanaburi, historical and natural attractions, royally-initiated
projects of the province, and Special Economic Zones (SEZs) connecting Thailand to ASEAN nations.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
25023001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง การมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ รักและศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศาสตร์พระราชาและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม น้อมนำ
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้
ตามหลักวิชาการและสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่
9) ให้อยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Creation of citizenship consciousness, volunteering spirit and collaboration in national
development, love and faith in Democratic Form of Government with the King as Head of State,
application of the King’s working principles, Sufficiency Economy Philosophy, the King’s Wisdom, and
concepts of sustainable development for daily living, concepts and principles of royally-initiated
projects, strategic analysis for prototypical-community development based on the King’s Wisdom in
real practice, recognition and acceptance of royal policies of King Rama X in quality advancement of
graduates aiming for local development adopting body of knowledge and academic principles in order
to inherit royal wishes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) for better life quality
based on sustainable development.
25021003

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Environment and Natural Resources
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มเชิ งพื้ น ที่ ภั ย พิ บั ติ สถานการณ์ สิ่ งแวดล้ อ ม มลพิ ษ การอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มที่ยั่งยืน บูรณาการจิตอาสาโครงการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ
Relationship of environment and natural resources with regard to human living, natural
resources and environment in disastrous areas, environmental situations, pollution, natural resource
conservation for sustainable management of natural resources and environment, and integration of
conservation volunteering-projects for natural resources and environment in local community under
royally-initiated projects.
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รหัสวิชา
40022001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
2(1-2-3)
Health Promotion and Care
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกำลังกาย และการ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม และปัญญาการประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการสร้างเสริม
สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
Physiology of exercise, physical fitness, approaches in exercise selection and practical
application in daily life, health and holistic health promotion, health factors and influential factors,
promotion of physical, mental, emotional, and social health conditions, and problematic issues
occurred during an application of principles and methods to health promotion of person, family, and
society.
40021003

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Mathematics for Life
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
คณิ ต ศาสตร์ ใ นชี วิ ต กระบวนการคิ ด แบบมี เหตุ ผ ล คณิ ต ศาสตร์ กั บ การแก้ ปั ญ หาทางการเงิ น
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ
Mathematics for life, logical thinking, Mathematics for solving financial problems, and
Mathematics for business decision-making.
40023001
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0
2(1-2-3)
Creativities for Thailand 4.0
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณ ค้นคว้าข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ สร้างทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการทำงานในวิชาชีพ การ
ผลิตสื่อด้วยมัลติมีเดียและการสร้างทักษะการนำเสนอ จริยธรรม กฎหมาย และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การสร้างผู้
ประกอบธุรกิจออนไลน์
Social network and internet as communication media in daily life, creative use of
social media and critical media literacy, online information search though databases, applications used
for occupational purposes, multimedia creation and presentation skill, ethics, cyber laws, and
cybercrimes, and online entrepreneurship.
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รหัสวิชา
10121002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Self-Actualization for Teachers and Educational Philosophy
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประพฤติ ต นตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ มุ่ งมั่ น พั ฒ นาผู้ เรี ย นด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู เป็ น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บู รณาการองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับ ค่ านิย มของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ ครู คุ ณ ธรรม
จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู ประยุกต์ใช้ ปรัชญา
ทัว่ ไป ปรัชญาการศึกษา ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักการจัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐาน
คิด วิถีไทย นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การค้นคว้างานวิจัย การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Behave morally with professional ethics, intend to develop learners as a spiritual
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and
society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional development, applying
general philosophy, educational philosophy in educational management, learning management,
analyze the principles of universal education management and the Thai thinking base, presenting the
concept of education management in the 21st century that can be used to develop learning
management using experiences and case studies, research, practice using reflection to apply for selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes.
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รหัสวิชา
10524005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teacher
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิเคราะห์ แก้ปัญ หา ประยุกต์เพื่อ การจัด การเรียนรู้ การจัดการพฤติกรรมผู้เรียนตามศักยภาพและ
พัฒนาการตามวัย โดยใช้ศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา และ
ประสาทวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม ส่งเสริมพัฒ นาการผู้เรียนตามศักยภาพให้สอดคล้องกับ พัฒ นาการตามวัย ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการพิเศษ จัดทำการศึกษารายกรณีและให้คำแนะนำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือ
กันให้การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยจิตวิญญาณความเป็น ครู สามารถใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ป้องกันแก้ไขปัญหาของผู้เรียน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
Analyze, solve problems, apply for learning management, learner behavior
management to their potential and ages, focuses on the concepts of psychological development
theories, educational psychology, guidance psychology, counseling psychology, neuroscience and
science of behavior, to develop learners development of learners according to their potential, age,
individual difference of learners and special needs, the case studies and the reflective practice to
design learner assistance and development based on individual ability of each learner with the spirit of
being a teacher, use the protection system to help learner, protect problem learner, and leaner
development report system.
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รหัสวิชา
10222002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
Curriculum Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติ ของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการ
ของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสู ตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไป
ใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major related
to school and community context, implement and evaluate curriculum through application of
curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and development model,
backgrounds of curriculum development in educational philosophy, psychology, social, culture,
technology and other factors; basic education curriculum, school-based curriculum development,
curriculum implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development;
and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10227003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Instructional Science
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณา
การเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ
ชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be an
intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting individual differences
among students, creating activities and learning atmosphere for promoting students happiness in
learning; awareness in learners’ well-being, integrating knowledge, content, curriculum, teaching
science and digital technology in instruction by using learning theories, instructional innovation for skills
development in the 21st century, integrated instruction, integrated instruction on sufficiency economy
philosophy, content and language integrated learning, integrated instruction on media and learning
resources in local community, digital technology media, inclusive education, coaching, classroom
management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a
responsible and committed person in developing learners fulfil their potential

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10327002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
2 (1-2-3)
Innovation and Digital Technology for Education and Learning
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถผลิต เลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Apply digital technologies for learning management design in accordance with
individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on contexts, learner
individual differences, and learners with special needs by analyzing principals, concepts, and theories
being relevant to innovation and digital technology for education and learning, laws, and ethics in
utilizing digital technologies in order to be able to create, select and apply innovation and digital
technology for educational and learning management effectively, not pirate intellectual properties,
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-todate, and keep up with changes

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10421005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
Learning Measurement, Assesment in Education and
Educational Quality Assurerance
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญ ของเรื่อง
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติ
พัฒนาเครื่องมือวัด และสถิติสำหรับประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับ แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล เพื่อให้
สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้ างสรรค์ ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง
Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to the
subject matter, context, individual difference of learners, reflect the evaluation result for learner
development and quality development of learning management under the concepts and theories of
measurement and evaluation, authentic assessment, performance assessment and statistic evaluation,
feedback giving, guideline of using measurement and evaluation, proper and creative measurement
and evaluation, design; implement the quality assurance in education work that is consistent with
educational institutions by analyze the context of the world context wisely, society and the philosophy
of sufficiency economy, use the reflective practice for self-development to be a good teacher who is
proficient, smart, and up to date and keeping pace with changes.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10424003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Research and Development in Innovation and
Learning Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิจั ย แก้ ปั ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น สร้ างนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติของสาขาวิ ชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop
learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual differences, and
learners with special needs by studying, analyzing problem conditions and needs in learner
development in classrooms, design research by applying principals, concepts, research theories,
researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in
research to solve problems and develop learners, relevant innovation in community in order to be
able to implement research results in developing learning management and learners, and use
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and
keep up with changes

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10122004

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
2 (2-0-4)
Language for Communication for Teachers
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาท
วิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายใน
การจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง
เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่ อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Use Thai-English language for communication in learning management appropriately in
accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, by analyzing concepts,
theory, speech communication for teachers, principle, and techniques of Language Use as well as
practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and
communication, design learning management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to
develop learners, seek for general information for broader, up-to-date self-development and keeping
up with the changes, practice the language and culture for peaceful living

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10029001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ครุนิพนธ์
1 (0-2-1)
Self Development Report
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุ ณลักษณะของ
ความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็ม
สมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and synthesizing
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned from
teaching experience in educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill capacity in
after action review (AAR) individually as well as share and learn under the context of profession
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10028005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1 (60)
Internship 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณ ลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูและครูประจำชั้นในสถานศึกษา มุ่งมั่นพัฒนา
ตนเอง เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อ มูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนได้อย่างเป็นระบบ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice in professional teaching by study the characteristics of love and faith in the
teacher profession show to trust and faith in teaching profession, self-ethics and profession ethics,
acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, commitment to self-development,
understand community context, coordinate with parents to collect the data used to provide learner
care, assistance, and development to the preferred characteristics, provide well-organized report of
learner development by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based
learner development, conclude the guideline and activities for teacher profession development both
inside and outside educational institutions through the process of observation and analysis of teacher
performance, conclude the lesson learned from learning experience in educational institution,
synthesize the body of knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as
share and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep
up with changes

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10028006

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2 (120)
Internship 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับ ครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริห ารจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (case study) วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Behave as a good example with morality and conduct according to professional ethics,
working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, media and technology,
measurement and evaluation according to the learning strand in each course, integrated knowledge in
educational administration, innovation design, implementation of educational quality assurance in
accordance with each level of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for
students to enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable
characteristics, provide weel-organized report of learner development in from of case study, analyze
and present guidelines for self-development to be a professional teacher who is able to adjust to keep
up with the change of both professional teaching and core major sciences, participate in projects
related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep
up with changes

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10028007

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
3 (180)
Internship 3
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิช าชี พ โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ งเสริ ม อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และนำผลจากการเรี ย นรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with morality
and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that encourages students to
learn and be happy, organize learning activities that encourage students to create advanced thinking
processes by applying digital technology or modern educational innovations, collaborate with parents
to develop and strive to solve students' problems to have the desirable characteristics with the process
of the correct research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students
themselves from participating in activities that promote professional progress, projects related to
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with
changes

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10028008

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6 (360)
Internship 4
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 3
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครื อข่ ายความร่ ว มมื อ กับ ผู้ป กครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาผู้เรี ยนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒ นธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct
according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking process and
leading them to be innovators by designing modern educational innovations integrated in community
context with learning activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with
parents and communities to develop, promote professional progress and solve students' problems with
desirable characteristics with the correct research process according to the research methodology,
clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from participation and participate in
projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual
basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop
oneself to keep up with change

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
41222011

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Calculation and Mathematics for Computer
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ระบบเลขจำนวนจริ ง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคำนวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์ ทฤษฎีกราฟ ฝึก
ปฏิบัติการจำลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพื้นฐานการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลักการและ
แนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิด
เชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
Real number, base number, base number conversion, base number calculation,
logic, relation and function, set theory, Boolean algebra, logic gate, Karnaugh map, vector, matrix, graph
theory. Practice in logic gate circuit, block-based programming. Basic principles in mathematic problem
solving. Calculation principles and ideas. Problem subdivide, Pattern finding and abstract thinking.
Calculation for problem solving in daily life case study.
41223019

ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Program Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัวแปร โครงสร้างควบคุม
การนำเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขีย นโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรมฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้
Procedure, flowchart writing, problem solving, logical thinking, data type, variable,
control structure, input, output, principle in program writing. Analyze problem by program. Practice in
program writing via computer languages. Create basic problem solving program.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
41223020

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Analysis and Design Database Management System
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ระบบสารสนเทศขององค์กร กำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ สำรวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน กำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็ นไปได้ของระบบ ใช้แผนภาพแสดงการ
ไหลของข้อมูล ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล ออกแบบข้อมูลนำเข้า ออกแบบฟอร์ม
แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานขนาดเล็กและการจัดทำเอกสารรายงาน องค์ประกอบ และ
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิต
เชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทำให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณ
ภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก
Organization information system. Recruit staff for information system development.
Information system development, surveying and analyzing procedure. Identify the problem and
possibility of the system. Using information flowchart. Using information relation chart. Data dictionary
creation. Data input, form and output design. Analyze and design small system and compose the
report. Components and architecture of database. Correlation database design. Creating data
correlation model. Relational algebra. Correlation data and standardization. Data dictionary. Inquiry
structure. Data integrity. Case study in small database design.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
41227011

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Maintenance
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม การอินเทอร์เ ฟส
อุ ป กรณ์ IoT และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ แ ละการประกอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประเภทและรู ป แบบการใช้ งาน
ระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
Hardware, software and microprocessor working. Structure and components of
computer. Memory. Logic circuit roles. BUS, signal and controlling circuit. Interface, IoT and Artificial
Intelligence. Components and computer assembly. Categories of operation system and the usage, the
roles and the function. Work distribution and processor allocation. Operation system and devices
installation. Problem diagnosis and maintenance.
41227012

ระบบสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
3(2-2-5)
Data Communication System, Computer Networking and Internet
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
พื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย อินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ ที่ใช้
ระบบสื่ อ สาร ระบบการส่ งข้ อ มู ล แบบทางเดี ย ว แบบสองทางพร้ อ มกั น ชนิ ด ช่ อ งการส่งข้อ มู ล แอนะล็ อ กและดิ จิ ทั ล
สถาปัตยกรรม เน็ตเวิร์คโปรโตคอลระบบเครือข่าย แวน แลนและการประมวลผลแบบกระจาย
Basic structures of data communication system and computer networking, internet,
communication system analysis, communication devices, one-way transmission (simplex), two-way
transmission (duplex), types of analog and digital transmission channels, architecture, network protocol,
WAN, LAN, and distributed computing.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
15520001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ใน
การอ่านข้อความ บทความ และค้นคว้า เข้าใจลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษในสาขาวิชาชองตน
Practice learning English for specific purposes integratedly, increase efficiency in
reading messages and article, and reading for information retrieval, understand English used in
students’ field of study.
41225012

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
3(2-2-5)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
Computer Graphics Design and Human Computer Interaction
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบงานกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์สำหรับสร้างงานกราฟิกได้ หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนว
ทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐาน
ด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนั บสนุนผู้บกพร่องใน
การรับรู้ การฝึกปฏิบัติปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
Artwork design, drawing. Color theory and graphic design. Graphic design principles.
Graphic categories. Artwork creation and graphic object. Graphic configuration. Infographic. Practice on
applied software. Principles of interaction between human and computer including humanity factors,
efficiency analysis, perception, usability results, using environment, guidelines in designing humancentered systems, evaluation methods, developing effective user interfaces, usability standards,
technologies involved with equipment and systems relating to human use, providing access for those
with sensory disabilities, experimental learning, laboratory using, and user interface (UI) and design.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
41222013

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การจัดการระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Management
วิชาที่ตอ้ งสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิ ดเกี่ยวกับ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสำนั กงานอัต โนมั ติ องค์ป ระกอบของระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
จัดการสำนักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรมตารางคำนวณ การจัดการข้อมูลด้วย
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ และการจัด การระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษา หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะ
ผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจ แผนธุรกิจ แบบจําลองธุรกิจ ลีนสตาร์ทอัพ เทคนิค AARRR การออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่าง
สร้างสรรค์
Idea of information system management, office automation system, Educational
information system elements, applying the system in decision making. Practice in using software
package to perform office automation, word processing, presentation software, calculation software.
Data management via new technology and educational information system management. Principles,
ideas and theories in skill Entrepreneur, Business management, Business plan, Business model, Lean
startup, AARRR technique, Design and development of product prototypes, e-Commerce, Solving
problems or adding value to the service or Creative products in real life.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
25624020

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
Laws and Ethics for Computer
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่ วนตัว
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ ทางคอมพิ วเตอร์ การเป็ น พลเมื องดิจิ ทัล ความฉลาดทางดิจิทั ล การรู้เท่ าทั น สื่ อ
กรณีศึกษาการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Computer-Related Crime Act. Data Privacy Act. Freedom in opinion, intellectual
property, computer-related crimes, virtue and moral principle for computer-related professions. Digital
citizenship, digital literature. Case studies about computer-related crimes.
41225013

การออกแบบเนื้อหา
3(2-2-5)
Content Design
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนการสอน หลั กการทางด้าน
จิตวิทยา ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อผสมผสานเข้ากับวิธีการสอนแบบต่างๆ การใช้ ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างและออกแบบบทเรียนในลักษณะที่เป็น
แบบสื่อเดี่ยว สื่อประสม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การควบคุมและการจัดการเรียนด้วยระบบการ
จัดการเรียนรู้
Analyze calculation science curriculum and technology design (according to IPST
frame). Writing lesson plan. Teaching design according to learner context. Activity design. Create and
apply teaching media. Measurement and evaluation. Teaching practice that integrate 21st century skills.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
41226032

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Research and Development for Technology
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผล รายงาน
การวิจัย และเขียนบทความวิจัย เพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการ วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิ วเตอร์ หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้วิทยาการก้าวหน้าสำหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้าง
ชิ้นงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
Research and develop. Literature review. Project development. Data analyze and
interpretation. Conclusion, research report. Academic article writing for academic procedure. Advanced
Science in Computer Principles, ideas and theories in advanced science. Select and apply advance
science for computer study teacher. Create innovation according to the science principles.
10226701

วิธีการสอนทางเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Technology Educational
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการนำโปรแกรม และ
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมของแนวความคิดในการใช้โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการการเรียนรู้ ศึกษาโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการการเรียนการสอน เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกระบบสารสนเทศ ที่เหมาะสมในการจัดการการเรียนการ
สอน
Research, analysis and debate on the principles and process of applying software
and computer language for teaching and learning; Conceptual overview of using software and computer
language to manipulate information technology in learning management; Studying about software and
computer language using for learning management; Applying software in teaching and learning
management; Presentation techniques with computer software; The use of information technology
tools; Selection of information systems to suit for teaching and learning.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
10227004

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Bachelor and Advanced Science in Technology
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.) การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Analyze calculation science curriculum and technology design (according to IPST
frame). Writing lesson plan. Teaching design according to learner context. Activity design. Create and
apply teaching media. Measurement and evaluation. Teaching practice that integrate 21st century skills.
41229007

โครงงานทางด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Project for Technology
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ หลักการจัดโครงงาน การบริหารการจัดโครงงาน ออกแบบและ
ดำเนินการจัดโครงงาน ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ ทำรายงานการจัดโครงงาน
Analyze meaning, importance and principle of project management. Project
management. Project design and practice. Project evaluation and report.
41223011

การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Developing and Web Programming
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนภาษาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย การเขียน
โปรแกรมด้านแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลในแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมประยุกต์ และตัวอย่างการ
ออกแบบเพื่อใช้งานจริง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย 1 ระบบ
Website Design and Development; Script programming; Client-side programming;
Server-side programming; Programming to retrieve data in server; Application programming; Samples of
designing for the real used; Practicing with at least 1 system.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รหัสวิชา
41226001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตและ World Wide Web ศึกษาเครื่องมือ สําหรับใช้ในการ
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยข้อมูล พื้นฐาน เว็บลิงก์ ข้อมูลรูปแบบมัลติมีเดีย
ตาราง เฟรม และเว็บ แบบปฏิ สัม พั น ธ์ การใช้ Cascade Style Sheet ในการควบคุ มการแสดงผลของเว็บ การสร้า ง
ฐานข้อมูลของเว็บ
Technology of the Internet and World Wide Web, Studies tools for use in the
development and website design. Practice of creating sites that include Basic Information Web links,
multimedia data tables, frames and Web interactive, using Cascade Style Sheet to control the display
of the web, a web database.
41223021

การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advance Programming
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิ ด โปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ เทคโนโลยี เ ชิ ง วั ต ถุ โมเดลเชิ ง วั ต ถุ คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง วั ต ถุ คลาส
ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมื อและเทคนิคการเขียน
โปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา
Ideas about object oriented-program, object oriented-technology, objected
oriented-model, objected oriented-properties, class, objects, object life cycle. Interface graphic.
Database connection. Instrument and technique in advance programming. Applied programming for
education.
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รหัสวิชา
41223022

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application and Design
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒ นา อุปกรณ์ตรวจจับ
สัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประ ยุกต์
ทางการศึกษา
Principles and theories about mobile devices. Development instrument selection.
Sensor, connection devices. Application design and development. Create application and apply to
education.
41223015

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Application Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การเขี ยนโปรแกรมบนอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ เพื่ อ เรีย กใช้ อ อบเจ็ก ต์ ต่ างๆ ในระดั บ ลึ ก ร่วมกั บ ระบบ
ฐานข้อมูล การสร้างแอพพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของเครื่อง เช่ น กล้อง จีพีเอส อุปกรณ์จับการเคลื่อนไหว การ
เขียนโปรแกรมที่ทำงานร่วมกันหลายเครื่อง การแลกเปลี่ยนไฟล์ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ การติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใน
ลักษณะเว็บเซอร์วิส หรือคลาวด์คอมพิวติ้ง
Programming on mobile devices to run the various objects in-depth, with the
database system; Developing applications that work with computer hardware such as camera, GPS,
and movement sensing equipment; Programming on multiple machines working together. File
exchanging; Automatic Alerts; Connecting with computer servers as a web services or cloud computing.
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รหัสวิชา
41223014

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Game Design and Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การเรียนรู้ขั้นตอนของการพัฒนาเกม การออกแบบเกม การเขียนเนื้อเรื่องเกม การวางเค้าโครงเกม
หลักการเขียนโปรแกรมในการเขียนเกม การทำไตเติ้ลเกม การทำเมนูเกม การจัดตำแหน่งองค์ประกอบฉาก การใส่เสียง
ประกอบเกม วิธีที่ทำให้เกมที่สร้างน่าสนุกตื่นเต้นและสนองตอบต่อผู้เล่นได้ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์
Learning the methodology of game development; game designing; game story
writing; game structure planning; principles of game programming: game title, game menu, scene
alignment, sound effect; method for making game more exciting, reflect back to user by the use of
artificial intelligence concept.
41226029

การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
3(2-2-5)
Multimedia Design and Animation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ หลัก
ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบ
โมเดลลิ่ง การสร้างเท็ กซ์ เจอร์ การสร้างและแปลงชิ้ นงาน สร้างงานมั ลติ มี เดี ยและเอนิเมชัน ประยุก ต์ใช้ กับ งานด้ าน
การศึกษา
Principle and Theory about multimedia and animation. Animation categories.
Objects management. Principle in 2D and 3D animation creation. Practice in applied software in
multimedia and animation. Modeling. Texture creation. Work creation and conversion. Create
multimedia and animation and apply to educational context.
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รหัสวิชา
41226030

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Media Production and Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา เทคนิควิธีการผลิต
และประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ ปฏิบัติการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
Theories in design and develop electronics media. Content analyzing. Techniques in
electronic media creation and evaluation. Select suitable channel to publish the media. Create
electronic media via computer software.
41226031

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5)
Innovation Development and Design
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ทฤษฎี การออกแบบและพั ฒ นานวัต กรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ ประเมิน คุณ ภาพ
นวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
Theory in innovation development and design. Analyze, design, create, test and
evaluate innovation. Practice in innovation creation.
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ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. รั ก ศ รั ท ธา แ ล ะ ภู มิ ใจ ใน
วิ ช า ชี พ ค รู มี จิ ต วิ ญ ญ า ณ แ ล ะ
อุด มการณ์ ความเป็ น ครู และปฏิ บั ติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. มี จิ ต อาส า จิ ต ส าธารณ ะ
อด ท น อด กลั้ น มี ค วาม เสี ย ส ล ะ
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่าง
ที่ ดี แ ก่ ศิ ษ ย์ ครอบครั ว สั ง คมและ
ประเทศชาติ และเสริ ม สร้ า งการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิ ป ไตย คื อ การเคารพสิ ท ธิ
และให้ เกียรติค นอื่ น มี ความสามั คคี
และทำงานร่วมกับผู้ อื่นได้ ใช้เหตุผล
และปัญญาในการดำเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ
4. มี ค ว า ม ก ล้ า ห า ญ แ ล ะ
แสดงออกทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สาม ารถวิ นิ จ ฉั ย จั ด การและคิ ด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย
ความถูกต้องเหมาะสมกั บสังคม การ
ทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทาง
ค่ านิ ย ม บ รรทั ด ฐาน ท างสั งค ม
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรง
ค ว า ม โป ร่ ง ใส ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
ป ระเทศชาติ ต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต
คอรั ป ชั่ น และความไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ใช้
ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ น หรื อ การลอกเลี ย น
ผลงาน
2. ด้านความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

1. การวิ เ คราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี
(Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤตด้ า น
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของสั ง คมและ
วิ ช า ก าร ร วม ทั้ งป ร ะ เด็ น วิ ก ฤ ต
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2. การเรีย นรู้โดยการปฏิ สั ม พั น ธ์
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Interaction Action
Learning)
3. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case
Study)
4. การเรี ย นรู้ จ ากกระบวนการ
ก ร ะ จ่ า ง ค่ า นิ ย ม ( Value
Clarification)
5. การเรี ย นรู้ โ ดยบู ร ณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (WorkIntegrated Learning: WIL)
6. การบรรยายเชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์
(Interactive lecture )
7. การเรีย นรู้ โดยใช้ ฉ ากทั ศ น์ เป็ น
พืน้ ฐาน (Scenario-based learning)
8. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based learning)
9. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. วัด และประเมิน จากการสั งเกต
พฤติ ก รรมในขณะทำงานตามสภาพ
จริง (Authentic Approach)
2. วั ด และประเมิ น จากผลการ
วิเคราะห์แบบ วิภาษวิธี
3. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
4. วั ด และประเมิ น จากผลงาน
กรณีศึกษา
5. วัดและประเมิน โดยใช้แ บบวั ด
คุณธรรมจริยธรรม
6. วั ด และประเมิ น ค่ า นิ ย มและ
ความเป็ น ครู จ ากผลการปฏิ บั ติ ก าร
สอนในสถานศึกษา
7. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
1. มี ค วาม รอบ รู้ ใ นห ลั ก การ
แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระด้ า น
วิช าชี พ ของครู อาทิ ค่ า นิ ย มของครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิ ญ ญาณครู ปรั ช ญาความเป็ น ครู
จิ ต วิ ท ย า ส ำ ห รั บ ค รู จิ ต วิ ท ย า
พั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการเรีย นรู้ เพื่ อ
จั ด การเรี ย นรู้ แ ละช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ข
ปั ญ หา ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
หลั ก สู ต รและวิ ท ยาการการจั ด การ
เรี ย นรู้ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรี ย นรู้ การวั ด ป ระเมิ น
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ การวิ จั ย
และการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นา
ผู้ เ รี ย น และภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
สำหรับครู ทั กษะการนิ เทศและการ
สอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล
ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน
ทั ก ษะการร่ ว มมื อ สร้ า งสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง และการบู ร ณาการข้ า ม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ การสอน
(TPCK) การสอนแบ บ บู รณ าการ
ความรู้ท างวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบ วนการทางวิ ศ วกรรมและ
ค ณิ ต ศ าส ต ร์ (STEM Education)
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2. มี ค วาม รอบ รู้ ใ น ห ลั กการ
แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน
ส าม ารถ วิ เ ค ราะ ห์ ค วาม รู้ แ ล ะ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้ าด้านวิทยาการ
และนำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นา
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
1. การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนว
ท ฤ ษ ฎี ส ร ร ส ร้ า ง นิ ย ม
(Constructivism) โด ย ให้ ผู้ เรี ย น
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้
ด้วยตนเอง
2. การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารสื บ สอบ
(Inquiry-Based Learning)
3. ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ร ว ม พ ลั ง
(Collaborative Learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน (Project-Based Learning)
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning)
6. การเรี ย นรู้ แ บ บ ผ สม ผ สาน
(Blended Learning) โดยบูรณาการ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สำหรั บ การเรี ย นรู้
ด้ ว ยตนเองนอกชั้ น เรี ย นและเรี ย น
ร่วมกันในชั้นเรียน
7. การเรีย นรู้ แบบห้ อ งเรี ยนกลั บ
ด้าน (Flipped Classroom)
8. การเรียนรู้โดยบูรณาการ การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (WorkIntegrated Learning:WIL)
9. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์ เป็ น
พื้นฐาน (Scenario-based learning)
10. การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น
ฐาน (Problem-based learning)
11. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็ น ฐ า น (Phenomenon-based
learning)
12. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. วั ดและประเมิ นจากการปฏิ บั ติ
ตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
2. วัดและประเมินจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ความรู้
3. วั ด และประเมิ นจากผลการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญ
ของความรู้
4. วัดและประเมินจากการนำเสนอ
โครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
5. วั ด และประเมิ นจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6. วั ดและประเมิ นจากผลการเข้ า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ผู้เรีย น โดยมีผ ลลัพ ธ์การเรีย นรู้และ
เนื้ อ หาสาระด้ า นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบท้าย
3. มี ค วามรู้ เข้ า ใจชี วิ ต เข้ า ใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกั น
บนพื้น ฐานความแตกต่างทาง วัฒ
ธรรม สามารถเผชิ ญ และเท่ าทั น กั บ
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม และ
สาม ารถนำแน วคิ ด ป รั ช ญ าของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใช้ ใน
การดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผู้เรียน
4. มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ตามมาตรฐาน
5. ตระหนั ก รู้ เห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อ
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น แ ล ะ น ำ ม า
ประยุก ต์ ใช้ในการพั ฒ นาตน พั ฒ นา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิ ด ค้ นหา วิ เคราะห์ ข้ อเท็ จจริ ง
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ ามแพลท
ฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นางานได้ อย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิ บั ติ
ค่ านิ ย ม แ น วคิ ด น โย บ าย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน(Research-Based Learning)
2. การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
คิ ด ขั้ น สู ง (Higher Order Thinking
skills)
3. ก า ร เรี ย น รู้ เชิ งผ ลิ ต ภ า พ
(Productive-Based Learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
เ ป็ น ฐ า น ( Scenario-Based
Learning)
5. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เ ป็ น ฐ า น (Phenomenon-Based
Learning)
6. การเรีย นรู้โดยบู ร ณาการการ

1. วั ด และประเมิ น จากผลการ
วิ เ คราะห์ แบ บ วิ ภ าษวิ ธี เ กี่ ย วกั บ
ประเด็ น วิ ก ฤตทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
และทางสังคม
2. วัดและประเมินจากผลการทำ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. วัดและประเมินจากผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
4. วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร
น ำ เส น อ ร า ย ง า น ห รื อ ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน
5. วั ด และประเมิ น จากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6. วัดและประเมินจากผลการเข้า

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
2. สามารถคิ ดริเริ่มและพั ฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์
3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การทำวิ จั ย และสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า ง
นวั ต กรรมเพื่ อพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข อง
ผู้เรียนและพั ฒนาผู้ เรียนให้ เป็นผู้ สร้าง
หรื อ ร่ วมสร้ างนวั ต กรรม รวมทั้ งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. เข้ า ใจ แ ล ะ ใส่ ใจ อ า ร ม ณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิด เชิง
บวก มีวุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ และทาง
สังคม
2. ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็น
ที ม เป็ น ผู้ น ำและผู้ ต ามที่ ดี มี
สัม พั น ธภาพที่ ดีกั บ ผู้ เรี ยน ผู้ ร่วมงาน
ผู้ ป กครองและคนในชุ ม ชน มี ค วาม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ส่ ว น ร ว ม ทั้ งด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง ต่อ ผู้ เรียน ต่ อ ผู้ร่ว มงาน และ
ต่ อ ส่ ว นรวม สามารถช่ ว ยเหลื อ และ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
4. มี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและ กล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work- ร่ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น
Integrated Learning: WIL)
รายปีตลอดหลักสูตร
7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
( Research and Innovation
Development)
8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรี ย น รู้ ด้ วย การน ำต น เอง (SelfDirected Learning)
9. การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น
ฐาน (Problem-based learning)
10. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based learning)
11. การเรี ย นรู้ โ ดยวิ ธี โ สเครติ ส
(Socrates method )

1. ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ
(Cooperative Learning)
2. ก าร เรี ย น แ บ บ มี ส่ วน ร่ ว ม
ปฏิ บั ติ การ (Participative Learning
through Action)
3. การเป็ น ผู้ น ำแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Shared Leadership) ในการนำเสนอ
งานวิชาการ
4. การให้ ความเห็ นและการรั บฟั ง
ความเห็ นแบบสะท้ อ นกลั บ อย่ า ง
ไตร่ตรอง (Reflective thinking)
5. การเรี ย นรู้ โดยบู ร ณาการการ
ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานศึ กษา (WorkIntegrated Learning: WIL)
6. ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ร ว ม พ ลั ง
(Collaborative learning)
7. การเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริ มความ

1. วั ด และประเมิ น จากผลการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
2. วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล
การศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
3. วั ด และประเมิ น จากผลการ
นำเสนองานเป็ น กลุ่ ม การเป็ น ผู้ น ำ
และผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4. วั ด และประเมิ น จากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น
รายปีตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
หาญทางจริ ย ธรรมสามารถชี้ น ำและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
การสังเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญ หาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
2. สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ เรี ย น พ่ อ แ ม่
ผู้ป กครอง บุ คคลในชุ มชนและสังคม
และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถเลื อ กใช้ ก ารสื่ อ สารทาง
วาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รู ป แบบต่ า งๆ โดยใช้ เทคโนโลยี ก าร
สื่ อส ารห รื อ น วั ต กรรม ต่ าง ๆ ที่
เหมาะสม
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น
สำหรับ การเรียนรู้ การจัด การเรียนรู้
การทำงาน การประชุ ม การจั ด การ
และสืบ ค้น ข้อ มู ลและสารสนเทศ รับ
และส่ งข้ อ มู ล และสารสนเทศโดยใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ในการตรวจสอบความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล และสารสนเทศ
อีก ทั้ งตระหนั ก ถึ งการละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์
และการลอกเลียนผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1. สามารถเลื อ กใช้ ป รั ช ญาตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1. การติ ดตาม วิ เคราะห์ และ
นำเสนอรายงานประเด็ น สำคั ญ ด้ าน
การศึ ก ษาจากข่ าวสารบนสื่ อ สั งคม
ออนไลน์
2. การสื บค้ นและนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณา
การการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
3. การจัดทำอิ นโฟกราฟิ กเพื่ อสรุป
ประเด็ น สาระสำคั ญ ของงาน ที่
นำเสนอ
4. การเรียนรู้โดยบู รณาการ การ
ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานศึ กษา (WorkIntegrated Learning: WIL)
5. การเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริ มความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1. วัดและประเมินจากการติดตาม
วิ เ คราะห์ และนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญด้านการศึกษา
2. วั ด และประเมิ น จากผลการ
สืบ ค้น และนำเสนอรายงานประเด็ น
สำคั ญ การศึ ก ษาที่ มี ก ารบู ร ณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล
3. วั ด และประเมิ น จากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น
รายปีตลอดหลักสูตร

1. การเรี ย นรู้ โดยบู ร ณาการการ

1. วั ด และประเมิ น จากการฝึ ก

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา
การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน สื่ อและเทคโนโลยี การ
สื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริ ห ารจั ดการ ชั้ น เรี ยน การจั ดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2. สามารถในการนำความรู้ ท าง
จิ ตวิ ท ยาไปใช้ ในการวิ เคราะห์ ผู้ เรี ยน
เป็ นรายบุคคล ออกแบบกิ จกรรม การ
จัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ
ความสนใจ ความถนั ด และศั กยภาพ
ของผู้เรียน ที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่
มีข้อจำกัดทางกาย
3. จั ด กิ จกรรมและออกแบบการ
จั ดการเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ เรี ย นรู้ ผ่ า นการลงมื อ
ปฏิ บั ติ และการทำงานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ท ำ งา น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร เผ ชิ ญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิด
เป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงาน
กั บการเรี ยนรู้ และคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ม าใช้ เพื่ อ
ป้องกั น แก้ไขปั ญหา และพั ฒนา ด้ วย
ความความซี่ อสั ตย์ สุ จริ ต มี วิ นั ยและ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ เรี ย นโดยยึ ด ผู้ เรี ย น
สำคัญที่สุด
4. ส ร้ างบ ร ร ย าก าศ แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Workintegrated learning: WIL)
2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบู ร ณาการความรู้ในเนื้ อ หาวิช า
เฉพาะผนวกวิ ธี ส อนกั บ เทคโนโลยี
( Technological Pedagogical
Content Knowledge: TPCK)
3. การทำวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. การเรี ย นรู้ โดยบู ร ณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (WorkIntegrated Learning: WIL)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6. การเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์
(Experience-Based Approach)
7. ก า ร เรี ย น รู้ เชิ ง ผ ลิ ต ภ า พ
(Productive-based learning )

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ทั ก ษะจั ด การเรี ย นรู้ ในสถานการณ์
จำลอง
2. วั ด และประเมิ น จากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3. วัดและประเมินจากรายงานการ
ทำวิจัยใน ชั้นเรียน
4. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น
รายปีตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาทั้ งในและนอกสถานศึ กษาเพื่ อ
การเรี ย นรู้ มี ค วามสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิ ด ามารดา ผู้ ป กครอง และบุ คคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ มี ปั ญ ญารู้ คิ ดและเกิ ดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะศตวรรษที่ 21 เช่ น
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั ก ษะการรู้ เรื่ อ ง
ทั กษะการคิ ด ทั ก ษะชี วิ ต ทั กษะการ
ทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพื่ อการสื่อสาร ทั กษะเทคโนโลยี และ
การดำเนิ นชี วิ ต ตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และสามารถนำ
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอก สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
การวิเคราะห์
คุณธรรม
ทักษะทาง ทักษะความสัมพันธ์
วิธีวิทยาการ
รายวิชา
เชิงตัวเลข
ความรู้
ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
ปัญญา
จัดการเรียนรู้
การสื่อสารและ
หมวดวิชาชีพครู
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1
วิชาเอกบังคับ
41222011 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
41223019 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
41223020 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการ
จัดการฐานข้อมูล
41227011 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์
41227012 ระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
15520001 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
41225012 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
41222013 การจัดการระบบสารสนเทศ
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
การวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1
25624020 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
41225013 การออกแบบเนื้อหา
41226032 วิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
10226701 วิธีการสอนทางเทคโนโลยี
10227004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี
41229007 โครงงานทางด้านเทคโนโลยี
วิชาเอกเลือก
41223011 การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

⚫
⚫
⚫

41226001 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
41223021 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
41223022 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
41223015 การพัฒนาแอพพลิเคชันขั้นสูง

⚫
⚫

41223014 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
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วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

41226029 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
41226030 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
41226031 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
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ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
การวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1
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จัดการเรียนรู้
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