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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ช่ือหลักสูตร 
           ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ 
                                        คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
          ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of  Education Program in Educational Technology  

                   and Computer Education 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
          ภาษาไทย     ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
                           ชื่อย่อ :  ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
         ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Education (Educational Technology  

                   and Computer Education)  
       ชื่อย่อ   :  B.Ed. (Educational Technology and Computer Education) 

    
3. วิชาเอก  

      (วิชาเอกคู่) 
 

4. จ านวนหน่วยกิต    
165  หน่วยกิต 

 
รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ีประเภทหลักสูตรทางวิชาชีพ 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา   

รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี    
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   



เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง        
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว    
 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (5 ปี) พ.ศ. 2559 
 6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

6.3  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุม                  
      คร้ังที่  2/2563  วันที่  16 กันยายน  พ.ศ. 2563 
6.4  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุม  
      คร้ังที่  4/2563  วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2563 
6.5  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุม  
      คร้ังที่ 10/2563 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
6.6  สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรน้ีต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
      คร้ังที่ 1/2564  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
6.7  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรน้ีในการประชุม   
      คร้ังที่ 1/2564  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามคุณวุฒิ ระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ในปีการศึกษา 2566  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
 8.1  ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 8.2  นักวิชาการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
          8.3  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสังกัดส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
          8.4  นักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
          8.5  อาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายสัญชัย ครบอุดม อาจารย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์ 
พ.ศ. 2551 
 
สถาบันราชภฏับุรรีัมย ์
พ.ศ. 2544 

2 นายโยธิน จ่าแท่นทะรังค์ อาจารย์ 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
พ.ศ. 2551 
 
สถาบันราชภฏับุรรีัมย ์
พ.ศ. 2545 

3 นายพงษ์พัฒน์  สมใจ อาจารย์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ. 2547 
 
 
สถาบันราชภฏัสุรินทร์  
พ.ศ. 2540 

4 นางสาวกรนาริน  สาริยา อาจารย์ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
พ.ศ. 2550 
 
 
สถาบันราชภฏันครราชสมีา 
พ.ศ. 2544 

5 นางสาวสุวิมล ชูสุวรรณ อาจารย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการ
สอน) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
พ.ศ. 2557 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
พ.ศ. 2550 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  
ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 



11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
               รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายทางการศึกษาไว้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายสังคมคุณภาพชีวิต ซึ่งได้ระบุถึง
การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ 
โดยมุ่งเน้นในระดับอุดมศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ  
การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 
ปี ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก และชนต่างวัฒนธรรม  
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีการประนอมไกล่เกลี่ยหน้ีเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญ
ฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาและในชุมชนที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 11.2 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์หรือสถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
                      สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก 
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีผลท าให้ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท  พันธกิจ และหน้าที่ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้ง โลกในศตวรรษที่ 21 มีการขับเคลื่อน
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตท าให้คนไทยรับรู้ข่าวสารได้
รวดเร็วขึ้น   ดังน้ันมนุษย์ในโลกปัจจุบันและอนาคตต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่
หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยส าหรับการพัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจที่ส าคัญประการหน่ึงคือ ผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
                      จากสถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ัน   
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป     
 
 



             12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                      มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา  เน้นการคิดวิเคราะห์
และการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการ 
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล   ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ 
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่ตอบสนองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ท า
กิจกรรมด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์โดยค านึงถึงความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ   
              คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ก าหนดพันธกิจไว้ คือ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต 
ให้สามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เป็นสาขาหน่ึงที่เปิดการ
สอนในคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความเชี่ยวชาญและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาเป็นระยะเวลาที่ต่อเน่ืองและยาวนาน   
มีศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีได้เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนหรือต้องเรียนจากคณะ/ สาขาวิชาอ่ืน  

 13.1  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชาอ่ืน   
       รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
                 รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู ได้แก่ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา  กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ สาขาวิชาอ่ืน  
        รหัส 1032101  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
13.3  การบริหารจัดการ 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไป

ตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
  



หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

                 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ที่ทันสมัย เพื่อน าไปพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           1.2 ความส าคัญ       
       การพัฒนาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน มีความจ าเป็นในการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างผู้ที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา และสามารถเป็นผู้ที่ถ่าย 
ทอดองค์ความรู้สู่สังคมได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ  เพื่อยกฐานะของวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษาให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมสาขาอาชีพด้านอื่นๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
รัฐบาลที่ต้องการให้การศึกษาไทยน้ันเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีแล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังน้ี 
                  1.3.1 มีความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถประยุกต์ใช้
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีความรู้ด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
                  1.3.2 มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
                  1.3.3 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
                  1.3.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะทางปัญญาใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี   
                  1.3.5 มีทักษะความสัมพันธ์ ภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่น มีความรับผิดชอบ 
และมีจิตอาสา 
 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 
2.1 แผนพัฒนา 
การเปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งช้ี 

1.  การบริหารหลักสูตร 1. ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและ  
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    และปรับปรุงหลักสูตร 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียน 

2.  กระบวนการจัดการ 
     เรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง  
    ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

1. มีแผนการบริหารการสอนตาม 
    เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.5) 



2.1 แผนพัฒนา 
การเปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งช้ี 

    อุดมศึกษา 
2. การประเมินผลการเรียนการสอน 

2. ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3.  การบริหาร 
     ทรัพยากรการเรียน 
     การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร / ต ารา  / 
    สื่อประกอบการเรียน การสอน 
2. จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี 
    มาตรฐาน 

1. มีเอกสาร / ต ารา / สื่อ / เอกสาร 
    ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี 
    มาตรฐานอย่างเพียงพอ 

4.  การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน 
    วิชาการและวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาสมรรถนะ  
    ทางด้านการสอนของคณาจารย์ 
2. จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์เข้า 
    ร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
    ทางวิชาการและวิชาชีพครู 
3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม  
    ประชุมสัมมนา 
4. ผลการประเมินการสอนโดย 
    นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 

5.  สนับสนุนและ 
     พัฒนานักศึกษา 

1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้ 
    ค าปรึกษา / มีส่วนร่วมในการ 
    วางแผนกลยุทธ การบริหารและ   
    การส่งเสริมวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา 
    คุณลักษณะของนักศึกษาให้    
    สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ 
    เรียนรู้ 

1. ผลการประเมินการสอนของ 
    นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 
2. มีระบบและโครงการให้ค าปรึกษา 
    ทางวิชาการ 
3.  มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน 
     พึงประสงค์ของการผลิตบัณฑิต  
 
 

6.  ความต้องการของ 
     ตลาดแรงงาน สังคม  
     และหรือความพึง 
    พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. วิจัยความต้องการของตลาดแรงงาน 
    และสังคม 
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
    บัณฑิต 

1. ผลการวิจัยความต้องการของตลาด 
   แรงงานและสังคม 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของ 
   ผูใ้ช้บัฑิต 

 
 
 
 



หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา  
               ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     

       อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
มหาวิทยาลัย โดยจัดการศึกษาไม่เกิน 8 สัปดาห์ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
         ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
  ภาคการศึกษาปกติที่ 1  :  มิถุนายน      -    กันยายน 
  ภาคการศึกษาปกติที่ 2  :  พฤศจิกายน  -    กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน           :  มีนาคม       -   พฤษภาคม 
          2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2  มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
     2.2.3  มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.2.4  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
 2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาที่แตกต่าง
กัน  
 2.3.2 นักศึกษามีปัญหาเร่ืองการปรับตัวด้านการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

      2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

      2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
               2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเ ทคนิคการ เ รียน    
ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 

2.4.4 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ป รึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้ค าแนะน าแก่ 
นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

 
 



2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับช้ันปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 60 
รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 
 
3.1 หลักสูตร 
       3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   165     หน่วยกิต 

         3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร    
    
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 
           กลุม่วิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต 
           กลุม่วิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 

 
           กลุม่วิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
           กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ 
           กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
           กลุม่วิชาเทคโนโลยี 

 6 
3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

           และเลือกอีก  
 

 3 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า         129 หน่วยกิต 
           กลุม่วิชาชีพครู   49 หน่วยกิต 
                วิชาบังคับ  32 หน่วยกิต 
                วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
                วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            14 หน่วยกิต 
          กลุ่มวชิาเอกคู่                                  ไม่น้อยกว่า         80    หน่วยกิต 
    วิชาเอก (เทคโนโลยีการศึกษา)          ไม่น้อยกว่า         34    หน่วยกิต 
    วิชาเอก (คอมพิวเตอร์ศึกษา)            ไม่น้อยกว่า         35    หน่วยกิต 
    วิชาการสอนวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า          6    หน่วยกิต 



    วิชาเอกเลือก (เลือกวิชาเอกเพิ่มเติม)   ไม่น้อยกว่า          5     หน่วยกิต 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    

 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

          เลขรหัสวิชาที่ใชใ้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 
  เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (000) 
  เลขรหัสตัวที่สี่  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
  เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  ลักษณะวิชา  โดยก าหนดดังน้ี 
    เลข 1 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาไทย 
    เลข 2 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
    เลข 3 หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    เลข 4 หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    เลข 5 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    เลข 6  หมายถึง   กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
  เลขรหัสตัวที่หก-เจ็ด หมายถึง  ล าดับรายวิชา 
 

                 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
                              กลุ่มวิชาชีพครู 

   เลขรหัสวิชาที่ใชใ้น กลุ่มวิชาชีพครูประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังน้ี 
     เลขรหัสสามตัวแรก   หมายถึง   สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ  คือ 

100     หมายถึง  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์ และภาษาส าหรับ
วิชาชีพครูและอื่นๆ 

     101 หมายถึง   กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 
     102   หมายถึง   กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
     103 หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
     104 หมายถึง   กลุ่มวิชาวัดผลและวิจัยทางการศึกษา 
     105 หมายถึง   กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
     106 หมายถึง   กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
     107 หมายถึง   กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย 
     108 หมายถึง   กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 
     109 หมายถึง   กลุ่มวิชาพลศึกษา 
     110 หมายถึง   กลุ่มวิชาศิลปศึกษา  

111 หมายถึง   กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา   



112 หมายถึง   กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 
     113 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
     114     หมายถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

115     หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาไทย 
116     หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
117     หมายถึง   กลุ่มวิชา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
118     หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

เลขรหัสตัวที่สี่       หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวที่ห้า     หมายถึง   ลักษณะเน้ือหาวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชา 
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด   หมายถึง   ล าดับก่อนหลังรายวิชาในวิชาของรหัสตัวที่ห้า 

 
                              กลุ่มวิชาเอก 
 เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยเลข  7 หลัก                มี

ความหมายดังน้ี  
 เลขรหัสสามตัวแรก       หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

        (103) 
 เลขรหัสตัวที่  สี ่  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่  ห้า  หมายถึง  ลักษณะเน้ือหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปน้ี 
    เลข  1      หมายถึง  หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
     เลข  2      หมายถึง  นวัตกรรมการศึกษา 
                 เลข  3     หมายถึง  อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    เลข  4       หมายถึง  การผลิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
                 เลข  5        หมายถึง  คอมพิวเตอร์ศึกษา  
       เลข  6         หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา  
                 เลข  7      หมายถึง  การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                                                                 เพื่อการศึกษา 
                 เลข  8      หมายถึง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มวิชาการสอน  

                                                                           วิชาเอก ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เลข  9      หมายถึง  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ โครงการศึกษา 
                                                                เอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 
 เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด   หมายถึง   ล าดับก่อนหลังรายวิชาในหมวดวิชาของรหัส               
                                                               ตัวที่ห้า 
                2) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร   

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า          30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาไทย       3 หน่วยกิต  



0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
Thai for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต  
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
3(3-0-6) 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  
English for Academic Purposes  

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         6  หน่วยกิต   

0001301 คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม 
Social Morality and Ethics  

3(3-0-6) 

0001302 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology for Living and Self – development 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6 หน่วยกิต  

0001401 ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต   
Good Citizenship and Corruption Prevention 

3(3-0-6) 

0001402 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      
Sufficiency Economy Philosophy for Local Development 

3(2-2-5) 

  
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3 หน่วยกิต 

0001501 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Sciences for Life Quality Development 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี          3 หน่วยกิต 

0001601 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology Communication 

3(2-2-5) 

 
 

 หมายเหตุ : จ านวนหน่วยกิตที่เหลืออีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ีหรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

 
0001203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการขั้นสูง 3(3-0-6) 

 



Advanced Academic English 

0001204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
Chinese for Communication  

3(3-0-6) 

0001205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0001206 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

0001303 สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมอิสานใต้   
Aesthetics of Lower Esan Art and Culture 

3(3-0-6) 

0001403 การเป็นผู้ประกอบการในตลาดการค้าสมัยใหม่  
Entrepreneurship in Modern Trade Market  

3(3-0-6) 

0001502 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

0001503 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน   
Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

0001504 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Local Everyday Life 

3(3-0-6) 

0001602 การรู้เท่าทันดิจิทัล 
Digital Literacy 

3(2-2-5) 

  
 
 

 

 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                ไม่น้อยกว่า                          129  หน่วยกิต 
                1) กลุ่มวิชาชีพครู                                      49  หน่วยกิต 
      วิชาบังคับ                                            32  หน่วยกิต 

1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  
Communicative Language and Thai Culture for Teachers  

2(1-2-3) 

1002102 
  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                    
Communicative English for Teachers  

3(2-2-5) 
 

1011101 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 



                    
วิชา

เลือก                                                        3 หน่วยกิต 
 
              

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือสหกิจศึกษา                       14 หน่วยกิต 

Professional Teacher 
1013201
   

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Education for Sustainable Development 

3(2-2-5) 

1022101 
  

การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development      

3(2-2-5) 

1023201 
  

วิทยาการการจัดการเรียนรู้  
Learning Management Science 

3(2-2-5) 

1032101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
Innovation Information and Digital Technology for Education 

3(2-2-5) 

1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Learning Outcome measurement and Assessment   

3(2-2-5) 

1043201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
Research for Learning Development    

3(2-2-5) 
 

1051101 จิตวิทยาการศึกษา   
Educational Psychology 

  3(2-2-5) 

1052201 จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
Guidance Psychology and Counseling  

     3(2-2-5) 

1014301  กฎหมายทางการศึกษา  
Educational Laws   
    

 3(2-2-5) 

1024202 
  

ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
Skills and Techniques for Learning Management  

 3(2-2-5) 

1024301 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
Activities for Student Development 

 3(2-2-5) 

1044102 การวัดและการประเมินภาคปฏิบัติ  
Performance measurement and Assessment    

3(2-2-5) 

1044301 
  

การสร้างแบบทดสอบ  
Test Construction     

3(2-2-5) 

1054202 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู   
Human Relations for Teachers      

3(2-2-5) 

1054301  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

1004101 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1     1(80) 



               
2) วิชา
เฉพาะ                                                  
ไม่น้อย
กว่า        
80  
หน่วย
กิต 
           

  วิชาเอกคู่       
   2.1) วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา      ไม่น้อยกว่า          34 หน่วยกิต 
1031102 ทฤษฎีและหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา                          3(2-2-5) 
   Theories and Principles of Education Information  
  Technology and Communication 
1031301 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา                               3(2-2-5) 
   Electricity and Electronics for Educational Technology 
1031302 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา                      3(2-2-5) 
  Operation and Maintenance of Educational  
   Technology  Equipment  
1031401 การออกแบบกราฟิก                                    3(2-2-5) 
  Graphic Design    
1031402 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 1                         3(2-2-5) 
  Photography Technology 1  
1032104   วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา                        3(2-2-5) 
  Systematic Approaches in Educational Technology  
1032404   การด าเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง                          3(2-2-5) 
  Audio Laboratory Operation  
1032405 การผลิตรายการโทรทัศน์ 1                                   3(2-2-5) 
  Television Production 1  
1032804   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีดิจิทัล                                   3(2-2-5)              
     English for Digital Technology 
1034706 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา                                   3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence on Education 
1034801 ฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา                       2(0-4-2) 
  Field Experience in Educational Technology 

Teaching Practicum I 
1004102 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 

Teaching Practicum II 
    1(80) 

1005103 
 
1005104 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Teaching Internship  I 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Teaching Internship  II 
 

   6(480) 
 
   6(480) 



1034902 การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา                        2(1-2-3) 
  Seminar  on  Educational  Technology 
 
                     2.2) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา                       ไม่น้อยกว่า          35 หน่วยกิต 
1031701 การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษา                                3(2-2-5) 
  Management of Education Data and Information System 
1032601 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                 3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Operation System 
1032602 การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์                        3(2-2-5) 
  Computer for Video Editing      
 
1033501 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                       3(2-2-5) 
  Computer Network System for Education 
1033502 การจัดระบบคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา                                3(2-2-5) 
  Management of Computer System in Educational Institution 
1033603 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                       3(2-2-5) 
  Language of Computer Programming for Education 
1033702 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา                               3(2-2-5) 
  Application of Information Technology in Education   
1033703 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                      3(2-2-5) 
  Production and Development of Computer Assisted Instruction 
1034704 การเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกล                                            3(2-2-5) 
  Distance Learning 
1034705 การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                                 3(2-2-5) 
  Production and Presentation of  Multimedia for Educational 
1034706 การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษา                                 3(2-2-5)  
 Design and Creating website for Education 
1034901 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา                         2(1-2-3) 
  Independent Study on Information Technology 
  and Education Communication  
 
   วิชาการสอนวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
1034802 การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา                                             3(2-2-5) 
  Learning Manangement of Educational Technology  



1034803 การจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี                      3(2-2-5) 
              และวิชาวิทยาการค านวณ     
              Learning Management in Design and technology   
              and Computing science 
       วิชาเอกเลือก (เลือกวิชาเอกเพ่ิมเติม)   ไม่น้อยกว่า        5 หน่วยกิต              
1031103   เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา                                  2(1-2-3) 
  Communication Technology for Education  
1032105 การออกแบบระบบการเรียนการสอน                                  3(2-2-5) 
  Design of Instructional System  
1032403 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2                         3(2-2-5) 
  Photography Technology  2 
1032503 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษา                                   3(2-2-5) 
              Computer for Education 
1033201 การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา                                   3(2-2-5) 
  Production of Instructional Media   
1033202 การเรียนรู้เสมือนจริง                                   3(2-2-5) 
  Virtual Learning 
1033406 การผลิตรายการโทรทัศน์ 2                                   3(2-2-5) 
  Production of Television Program II 
1033407 การจัดแสดงและนิทรรศการ                                   3(2-2-5) 
  Displays  and  Exhibitions 
1033408 ชุดการเรียนการสอน                                    3(2-2-5) 
  Instructional Package 
1033504 อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา                                   3(2-2-5) 
  Internet for Education 
1033604  การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์                                          3(2-2-5) 
              Computer Graphic Design 
1033708 การผลิตภาพเคลื่อนไหว                         3(2-2-5) 
  Animation Production 
1033709 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์                        3(2-2-5) 
  Computerized Photography Retouching 
1034710 การสร้างสรรค์และประดิษฐ์สื่อการศึกษา                       3(2-2-5) 
  Creativity and Production of Educational Media 
1034903 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา                        3(2-2-5) 
  Research in Educational Technology and Computer Education 



                
 
             ค. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า                 6  หน่วยกิต 
      นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี  
 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

   เฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู (บังคับ) 

1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพือ่การสือ่สาร 
             ส าหรับครู 

2(1-2-3) 

เฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

1031102  ทฤษฎีและหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              และสื่อสารการศึกษา  

3(2-2-5) 

1031301 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานเทคโนโลยี 
    การศึกษา 

3(2-2-5) 

1031401 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 2(1-2-3) 

รวม 19 
          

                                             ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะด้าน 

วิชาชีพครู (บังคับ) 
1011101 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 
1051101 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

1031302  การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี 
              การศึกษา                              

3(2-2-5) 

1031402  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 1 3(2-2-5) 
1031701  การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 21 
         



ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะด้าน 

วิชาชีพครู (บังคับ) 
1032101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
             ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

3(2-2-5) 

1052201 จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

1032404  การด าเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง 3(2-2-5) 
1032405  การผลิตรายการโทรทัศน์ 1 3(2-2-5) 
1032602  การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวม 21 

 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

   เฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู (บังคับ) 

1002102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
1022101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

1032104 วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
1032601 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

1032804 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีดิจิทัล  3(2-2-5) 
รวม 21 

 
          
 
 
 
 
 
 



 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
   เฉพาะด้าน 

วิชาชีพครู (บังคับ) 
1023201 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1043101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

1033501 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1033702 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา      3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี  3 
รวม 21 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
   เฉพาะด้าน 

วิชาชีพครู (บังคับ) 
1013201 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
1043201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

1033502  การจัดระบบคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา  3(2-2-5) 
1033603  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1033703 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

  ช่วยสอน 
3(2-2-5) 

xxxxxxx  วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี  3 

รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 

วิชาชีพครู (เลือก) 
1024301 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 
การฝึก

ประสบการณ์ 

1004101 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 1(80) 

เฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

1034704  การเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกล 3(2-2-5) 

1034705 การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1034801 ฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา 2(0-4-2) 
1034901 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             และสื่อสารการศึกษา 

2(1-2-3) 

รวม 14 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน 

การฝึก
ประสบการณ์ 

1004102 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 1(80) 

เฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

1034706 การออกแบบและสร้างเว็ปไซต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

1034707 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1034802 การจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 

1034803 การจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  
             และวิชาวิทยาการค านวณ    

3(2-2-5) 

1034902 การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา                      2(1-2-3) 

รวม 15 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
   เฉพาะด้าน 

การฝึก
ประสบการณ์ 

1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(480) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
   เฉพาะด้าน 

การฝึก
ประสบการณ์ 

1005104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(480) 

รวม 6 
  

3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน/ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/ภาระงานสอน 

1 นายสัญชัย    
ครบอุดม 

อาจารย์ ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 
(เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา) 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร์ พ.ศ. 2551 
 
 
 
สถาบันราชภฏับุรรีัมย ์
พ.ศ. 2544 
 

บทความวิจัย 
บรรพต วงศ์ทองเจริญ และสัญชัย ครบอุดม. 
(2562). การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริม เรื่องเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย์. รายงานสืบเน่ือง
การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 (หน้า 1459-1468). บุรีรัมย์ :
มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย์. 
ภาระงานสอน 15 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
รายวิชาท่ีสอน 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
             สารสนเทศทางการศึกษา 
1032602 การตัดต่อวีดิทศัน์ด้วย 
             คอมพิวเตอร์ 
1033201 การผลติสือ่ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 



ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน/ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/ภาระงานสอน 

1033703 การผลติและพัฒนาบทเรยีน 
             คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
1034705 การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพ่ือ  
             การศึกษา 

2 นายโยธิน   
จ่าแท่นทะรังค์ 

อาจารย์ ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 
(เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา) 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร ์
พ.ศ. 2551 
 
 
สถาบันราชภฏับุรรีัมย ์
พ.ศ. 2545 

บทความวิจัย 
โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ และวิทวัส สหวงษ์. 
(2562). การพัฒนาบทเรียนมลัติมีเดียบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง Adobe Flash 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
กระสังพิทยาคม. รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3  
(หน้า 1636-1644). บุรีรมัย ์: มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏบุรรีัมย.์ 
ภาระงานสอน 15 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
รายวิชาท่ีสอน 
1031301  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
              ส าหรับ งานเทคโนโลยี 
              การศึกษา 
1031302 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
            เทคโนโลยีการศึกษา 
1032404 การด าเนินงานห้องปฏิบัติเสียง 
1033405  การผลิตรายการโทรทัศน์ 1 
1034704  การเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่ทางไกล 

3 นายพงพัฒน์  
สมใจ 

อาจารย์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 
ครุศาสตร
บัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

 
 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  
พ.ศ. 2547 
 
สถาบันราชภฏัสุรินทร์  
พ.ศ. 2540 

บทความวิจัย 
พงษ์พัฒน์ สมใจ. (2561). ความพึงพอใจการใช้
โปรแกรม PHP ประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไรซ์เบอรี่หลังจากใส่ปุ๋ยคอกของเกษตรกร.
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 (หน้า 381-387). 
บุรีรมัย์ : มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย.์  
ภาระงานสอน 15 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
รายวิชาท่ีสอน 
1031701 การจัดระบบขอ้มลูและ 
              สารสนเทศการศึกษา 
1032601 ระบบปฏบิัติการคอมพิวเตอร ์
             เบื้องต้น  
1032501 ระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์
             เพ่ือการศึกษา 



ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน/ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานวิชาการ/ภาระงานสอน 

1032502 การจัดระบบคอมพิวเตอรใ์น 
             สถานศึกษา 
1033603 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์
             เพ่ือการศึกษา  

4 นางสาวกรนาริน  
สาริยา 

อาจารย์ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา) 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ 
พ.ศ. 2550 
 
 
สถาบันราชภฏั
นครราชสีมา 
พ.ศ. 2544 

บทความวิจัย 
กรนาริน สาริยา และคณะ. (2562). การพัฒนา
บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver Cs6 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ภัทรบพิตร. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (หน้า 1271-
1280). บุรีรัมย ์: มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์. 
ภาระงานสอน 15 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
รายวิชาท่ีสอน 
1031401 การออกแบบกราฟิก 
1031402 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 1 
1032104 วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา 
1034801 ฝึกประสบการ์ทางเทคโนโลยี 
             การศึกษา 
1034901 การสมัมนาเทคโนโลยกีารศึกษา 

5 นางสาวสุวิมล  
ชูสุวรรณ 

อาจารย์ ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 
(หลักสูตรและ
การสอน) 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง 
พ.ศ. 2557 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง 
พ.ศ. 2550 

บทความวิจัย 
พัชนี กุลฑานันท์ และสุวิมล ชูสุวรรณ. (2562). 
การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้
ส าหรับอาจารย์ คณะครุศาสตร์. วารสาร
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 4(13), 
หน้า 209-220. 
ภาระงานสอน 15 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
รายวิชาท่ีสอน 
1031102 ทฤษฎแีละหลกัการเทคโนโลยี 
             สารสนเทศและสื่อสาร 
1031103 เทคโนโลยกีารสือ่สารเพ่ือการศึกษา 
1032804 ภาษาอังกฤาเทคโนโลยีดิจิทัล 
1034802 การจัดการเรียนรู้ทาง 
             เทคโนโลยีการศึกษา 
1034803 การจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบ 
             เทคโนโลยีและวิชาวิทยาการค านวณ 



3.2.2 อาจารย์ประจ า 
         

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ภาระงาน
สอน

(ช่ัวโมง/
สัปดาห์) 

1 นายบรรพต  
  วงศ์ทองเจริญ 

อาจารย์ ศษ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

15 

2 
 

นายเลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์ ปร.ด. 
กศ.ม. 

 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 

15 

3 
 

นายอนล สวนประดิษฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
 

ค.ม. 
 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
นิเทศศาสตร์ 

15 

4 นายวิทวัส  สหวงษ์ อาจารย์ ค.ม. 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
นิเทศศาสตร์ 

15 

5 นายกระพัน  ศรีงาน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

15 

6 นางฐิตาภรณ์  เวียงวิเศษ อาจารย์ ศษ.ด.
กศ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 

15 

7 นางพัชนี  กุลฑานันท์ อาจารย์ คอ.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและการพัฒนาหลักสูตร 
นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

15 

8 นายโกวิท   
วัชรินทรางกูร 

อาจารย์ ศษ.ด.
กศ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

15 



ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ภาระงาน
สอน

(ช่ัวโมง/
สัปดาห์) 

  9 นางศรีเพ็ญ  พลเดช อาจารย์ ศษ.ด.
กศ.ม. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
นาฏศิลป์ 

15 

10 นายกิติวัชร  ถ้วยงาม อาจารย์ ปร.ด. 
ศษ.ม. 
วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา   
เกษตรศาสตร์ 

15 

11 นายค าจันทร์  ร่มเย็น อาจารย์ กศ.ม. 
 

พศ.บ. 

จิตวิทยาแนะแนวให้
ค าปรึกษา 
การสอนภาษาอังกฤษ 

15 

12 นางสาววินิรณี   
ทัศนะเทพ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 

 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
จิตวิทยาแนะแนวให้
ค าปรึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

15 

13 นางสาวชนิสรา  ไกรสีห์ อาจารย์ กศ.ม. 
ศศ.บ. 

จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

15 

14 นายนิยม  อานไมล์ อาจารย์ Ph.D. 
M.A. 

พธ.บ. 

Linguistics 
Linguistics 
ภาษาอังกฤษ    

15 

15 นางสาวณภัทร   
เชาว์นวม 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

เขมรศึกษา 
ภาษาไทย 

15 

16 นายชูเกียรติ จารัตน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

English 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

15 

 
           3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
- 


