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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
Bachelor of Education Program in Computer Education

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
B.Ed. (Computer Education)

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556

1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตดานคอมพิวเตอรศึกษา ท่ีมีความรูคูจรรยาบรรณ
สรางสรรคสื่อการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามีวตัถุประสงค เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรูทางดานคอมพิวเตอร ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท่ีสามารถทําให คิด
วิเคราะห  ใฝหาความรูและสรางสรรค พัฒนาสื่อการศึกษาไดดวยตนเอง

2. มีทักษะเก่ียวกับคอมพิวเตอรศึกษาในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได

3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
มีจรรยาบรรณ และศรัทธาในวิชาชีพครู
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต
2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอก 68 หนวยกิต

1) เอกบังคับ 53 หนวยกิต
2) เอกเลือก 15 หนวยกิต

2.2.1 การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 4 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and  Culture

3(3-0)

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics  for  Self  Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws  in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกติ
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู

Thai Language and Culture for Teachers
3(2-2)

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
1011101 ความเปนครู

Teachers Characterization
3(3-0)

1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(3-0)

1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum  Development

3(2-2)
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1023401 การจัดการเรียนรู
Learning  Management

3(2-2)

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation  and Information Technology in Education

3(2-2)

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement  and  Evaluation

3(2-2)

1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational  Research

3(2-2)

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology  for  Teachers

2(1-2)

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance

2(1-2)

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public  Spirit  Formulation

2(1-2)

1061104 การจัดการชั้นเรียน
Classroom  Management

2(2-0)

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

3(2-2)

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

2 1. .3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
2.2.1) วิชาเอก 68 หนวยกิต

1) เอกบังคับ 53 หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes
3(3-0)

1091001 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0)
Laws and Ethics for Information Technology

1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2)
Computer Programming

1091201 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
Computer System Maintenance 3(2-2)

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1

2(90)

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School  Internship 1

6(550)

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School  Internship 2

6(550)
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1092101 ระบบฐานขอมูล 3(2-2)
Database Systems

1092102 คอมพิวเตอรกราฟกสเพ่ือการศึกษา 3(2-2)
Computer Graphics for Education

1092103 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 3(2-2)
Production of Electronic Resources

1092201 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต 3(2-2)
Operating Systems and Application

2092204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน 3(2-2)
Introduction to Object-Oriented Programming

1092205 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 3(2-2)
Computer System Design for Education

1094103 การออกแบบเว็บเพ่ือการเรียนรู 3(2-2)
Web Design for Learning

1093201 เครือขายคอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต 3(2-2)
Computer Networks and Internet Systems

1093101 การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(2-2)
Informational System Management for Education

1093208 เกมคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 3(2-2)
Computer Games for Education

1093102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0)
Computer Architecture

1094102 โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 1 3(2-2)
Computer Education Project 1

1094202 โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 2 3(2-2)
Computer Education Project 2

1094201 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับคอมพิวเตอร 3(2-2)
Fundamental Mathematics for Computer

2) เอกเลือก 15 หนวยกิต
1091202 โครงสรางขอมูล 3(2-2)

Data Structures
1092206 ระบบสํานักงานอัตโนมัติเพ่ือการศึกษา 3(2-2)

Automated Office System for Education
1092105 หองสมุดดิจิทัล 3(2-2)

Digital Library
1092202 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2)

Object-Oriented Analysis and Design
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1093104 การวิเคราะหและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2)
Analysis and Designs for Computer Aided Instruction

1093204 การออกแบบบทเรียนสื่อประสม 3(2-2)
Multimedia Instruction Designs

1093205 การเขียนโปรแกรมเว็บเพ่ือการศึกษา 3(2-2)
Web Programming for Education

1093206 การใชงานกลองดิจิทัล 2(1-2)
Digital Camera Usage

1093207 สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพ่ือการศึกษา 3(2-2)
Animation and Sound for Education

1094104 การวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา 2(1-2)
Research in Computer Education

1094203 การสัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 2(1-2)
Seminar on Computer Education

1093202 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและความปลอดภัย 3(2-2)
Electronic Commerce and Security

1091203 การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 2(1-2)
Computer Publishing Production

2.2.2 การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
1093209 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3(2-2)

Computer Learning Management for Secondary Education
1094101 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2)

Computer Learning Management for High School Education
2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 4 หนวยกิต

1093203 โปรแกรมประยุกตเพ่ือการศึกษา 2(1-2)
Application Programming for Education

1094105 การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 2(1-2)
Learning Management through Electronic Media

1094204 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา 2(1-2)
Computer Learning Management for Elementary School
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน
การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการ
ดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic
study skills: reading, writing and those required for vocabulary development and
information retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน
เพ่ีอการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การให
คุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม
การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษย ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณ
และสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและ
การสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคา
วัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน
การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ
และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและ
บุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทัน
การอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวัน
ท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย  เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบ
ตาง ๆ ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และ
การคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development 3(3-0)
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม

การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และ
การสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู

Thai Language and Culture for Teachers
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ
หลักการและฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย  การคิดอยางเปนระบบ
เพ่ือพัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและ
วินิจสาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร  การสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional  classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new
vocabulary, explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions
and answers, and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking
countries and ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis
on interpersonal and presentational communication aiming at becoming effective
communicators in teaching profession.

2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
1011101 ความเปนครู

Teachers Characterization
3(3-0)

สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน
เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานกึ
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(3-0)

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิด  กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน
กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัดทําหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช  ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร

1023401 การจัดการเรียนรู
Learning Management

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบ
การจัดการเรียนรู  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและ
คิดแกปญหาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู
การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in  Education

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผูเรียน การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  คุณธรรมและจริยธรรม
ในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation

3(2-2)

หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผล
การเรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน
การประเมินผล แบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร  การนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู  การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และการตัดสินผล
การเรียน

1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research

3(2-2)

หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหา การเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
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และการพัฒนาผูเรียน
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู

Psychology for Teachers
2(1-2)

จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนท้ังดานบุคลิกภาพและรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม
การเรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและ
แนะแนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพ่ือการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public  Spirit  Formulation

2(1-2)

ความสําคัญ  ความสมัพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม  จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรือ
อาสาเขารวมงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ

1061104 การจัดการช้ันเรียน
Classroom  Management

2(2-0)

สภาพ และปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู แนวคิด
หลักการ  เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

3(2-2)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา   บทบาทของครู และผูเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  และตวัชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบ้ืองตน
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสอืและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี  ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน
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2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

Practicum 1
2(90)

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกต
การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู  การจัดทําแผนการจัด
การเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด
และครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การสังเกต
ปญหาของผูเรียนเพ่ือสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัยการฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ
วัดผลท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอผล การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง
การทดลองสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของ
อาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผล
การเรียนท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพ่ือนําไปสูการวิจัยแกปญหา
ผูเรียน  การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1

6(550)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการ บูรณาการ
ความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัย
ตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด
การปฏิบัติงานครูในดานตาง ๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และนําผล
ไปใชในการพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัด
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะ
เชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2

6(550)

การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพ(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียน  การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
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2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอก 68 หนวยกิต

1) เอกบังคับ 53 หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes
3(3-0)

Communicative English for specific fields such as science, technology and
commerce etc. to improve students’ knowledge and ability to learn English through their
own motivation. Also discussions of authentic texts and techniques of presentation on a
particular topic of the course.

1091001 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0)
Laws and Ethics for Information Technology
ระเบียบ กฎ กติกา มรรยาททางสังคม ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท้ังในบริบทสังคมไทยและสากล พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร เรื่องลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา

1091101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2)
Computer Programming
การเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะหและการออกแบบ

ข้ันตอนวิธีแบบลําดับ การตัดสินใจ การทําซ้ําและแบบโมดูล ชนิดขอมูล ตัวแปร คําสั่งรับขอมูลเขา และ
แสดงผลขอมูล ตัวดําเนินการ คําสั่งทางเลือก การวนซ้ํา ฟงกชัน แถวลําดับ ตัวชี้ การเวียนเกิด

1091201 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 3(2-2)
Computer System Maintenance
หลักการซอมเบื้องตน การตรวจสอบฮารดแวรและซอฟตแวรรวมท้ัง อุปกรณท่ีชํารุด

ตลอดจนความปลอดภัยในการตรวจซอมและใชงาน การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส การฝกปฏิบัติโดยใช
อุปกรณท่ีใชในการซอม  วิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากซอฟตแวรและเงื่อนไขในการซอมบํารุงคอมพิวเตอร  ท้ัง
ซอฟตแวรและฮารดแวร  การติดตั้งซอฟตแวรตลอดจนความปลอดภัยในการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
1092101 ระบบฐานขอมูล 3(2-2)

Database Systems
สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล ความแตกตางระหวางไฟลขอมูลและฐานขอมูล

การบริหารฐานขอมูล เคารางสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ โครงสรางเชิงสัมพันธ ภาษาสอบถามขอมูล
ภาษาเรียกคน การออกแบบฐานขอมูล ฟงกชันการข้ึนตอกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพรอมกัน
การนอรมัลไลซ แนวคิดระบบฐานขอมูลแบบกระจาย กรณีศึกษาการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ฐานขอมูล การใชระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธกับภาษา SQL
1092102 คอมพิวเตอรกราฟกสเพื่อการศึกษา 3(2-2)

Computer Graphics for Education
ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟกส ซอฟตแวรดานกราฟกส ความสําคัญและคุณคาของ

การตกแตงภาพท่ีมีตอการศึกษา การโฆษณา ประชาสัมพันธ วิธีการนําภาพเขาสูระบบดิจิทัลดวยเครื่องมือ
ประกอบตางๆ โปรแกรมท่ีใชในการตกตางภาพ ระบบการทํางาน นําความรู เรื่องทฤษฎีสี  การจัด
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องคประกอบภาพมาประยุกตใชในการสรางภาพใหม การแกไขและตกแตงภาพ การนําภาพท่ีตกแตงแลวไป
ใชเปนสื่อในการศึกษาหรือประชาสัมพันธอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
1092103 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Production of Electronic Resources
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณในการสรางสื่อ

การเผยแพร การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกตใช การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
1092201 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต 3(2-2)

Operating Systems and Application
โครงสรางและฟงกชันของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ การโปรแกรมแบบ

ขนาน การซิงโครไนซกระบวนการ การล็อคแบบระดับชั้น การจัดสรรกระบวนการ การจัดระบบ
หนวยความจําเสมือน ระบบไฟล และนําเขา/แสดงผล การศึกษาตัวอยางระบบปฏิบัติท่ีใชในคอมพิวเตอร
1092204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตน 3(2-2)

Introduction to Object-Oriented Programming
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรม ชนิดขอมูล คําสั่งนําเขาและแสดงผล

ตัวดําเนินการ คําสั่งทางเลือก การวนซ้ํา แถวลําดับ สายอักขระ การสรางคลาส เมท็อด  คอนสตรัคเตอร
การสืบทอด การมีไดหลายรูปแบบ Abstract Class Interfaceและ Exception การออกแบบโปรแกรม
เชิงวัตถุ โปรแกรมตัวอยาง และการฝกปฏิบัติ
1092205 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2)

Computer System Design for Education
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในทางการศึกษา  คุณภาพของสารสนเทศ วัฏจักรของระบบ

สารสนเทศ การวิเคราะหความตองการ การแทนความตองการดวยเครื่องมือ การออกแบบระบบ
สารสนเทศ คุณภาพของการออกแบบ พจนานุกรมขอมูลและเครื่องมือชวยในการออกแบบ  การออกแบบ
ผลลัพธ การออกแบบสวนนําเขา การเปลี่ยนระบบ การประเมินผลระบบ การสรางตนแบบ ตัวอยางการใช
CASE Tool Visio โมเดลแบบอี-อาร ประเภทของขอมูล การปองกันขอมูล ระบบความม่ันคง การฟนสภาพ
กรณีศึกษาการวิเคราะหและการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษา
1094103 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนรู 3(2-2)

Web Design for Learning
วิชาท่ีเรียนมากอน : การวิเคราะหและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ความหมาย คุณลักษณะ ขอดี – ขอเสีย  และประเภทการสอนบนเว็บ ความแตกตาง

ระหวางการสอนการสอนบนเว็บกับคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการและทฤษฎีการจัดทําบทเรียนออนไลน
การออกแบบเว็บการสอน การจัดการการเรียนการสอน การประเมินเว็บ และการฝกปฏิบัติการทําบทเรียน
ออนไลน

1093201 เครือขายคอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต 3(2-2)
Computer Networks and Internet System
พ้ืนฐานระบบการสื่อสารขอมูล สัญญาณ ลักษณะขอมูลแบบอนาล็อกและดิจิตอล โมดูเลชั่น

มัลติเพล็กซิ่ง มาตรฐานสถาปตยกรรมเครือขายโอเอสไอและอินเทอรเน็ต โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี เครือขาย
เฉพาะบริเวณ การทํางานของอุปกรณเครือขาย การออกแบบและติดตั้งเครือขาย การบริหารจัดการ
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ดูแล หองปฏิบัติการ และเครือขายคอมพิวเตอรในสถานศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ดานเครือขายคอมพิวเตอร ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1093101 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2)
Management Information System for Education
ระบบงานบริหารในสถานศึกษา การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหาร การ

ลงทะเบียนนักศึกษา ระบบบุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ ระบบควบคุมงบประมาณ ศึกษาตัวอยาง
โปรแกรมท่ีใชในการจัดการบริหาร ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมดานการบริหาร
สถานศึกษา
1093208 เกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2)

Computer Games for Education
ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชกับเกม ประเภทเกมท่ีใชในวงการศึกษา ความคิดพ้ืนฐานในการ

พัฒนาเกมเพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค การสรางเกมสําหรับพัฒนาการเรียนรู โดยเนนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การฝกปฏิบัติการสรางเกมเพ่ือการศึกษา ตลอดจนการใชและการประเมินผลเกมในการศึกษา
1093102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0)

Computer Architecture
ลักษณะของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ผลกระทบท่ีมีตอการออกแบบและขีด

ความสามารถของระบบ การประเมินราคาตอขีดความสามารถ โครงสรางระบบคอมพิวเตอรรวมถึงอุปกรณ
ภายในตางๆ อุปกรณตอพวงภายนอกตางๆ และระบบไฟฟาภายในคอมพิวเตอร การสงตอขอมูลและ
อินเตอรเฟสกับอุปกรณภายนอก

หนวยประมวลผลกลาง วัฏจักรคําสั่ง สถาปตยกรรมชุดคําสั่ง ภาษาเครื่องและ
ภาษาแอสเซมบลี ไปปไลน การขัดจังหวะ ระบบอินพุต/เอาตพุต ลําดับข้ันของหนวยความจํา การทํางาน
แบบสายทอ เวกเตอร และรูปแบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
1094102 โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 1 3(2-2)

Computer Education Project 1
แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา หลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปญหาทางการศึกษา

รูปเลมรายงาน บทท่ี 1 ท่ีมาของปญหา วัตถุประสงค กรอบแนวคิดของโครงงาน บทท่ี 2 วรรณกรรม
ท่ีเก่ียวของ บทท่ี 3 วิธีการดําเนินการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรศึกษา
1094202 โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 2 3(2-2)

Computer Education Project 2
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 1

การดําเนินการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรศึกษาตามท่ีไดกําหนดไวในบทท่ี 3 รายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา1 การเขียนผลการดําเนินการพัฒนา การอภิปรายผลของโครงงานคอมพิวเตอร
ศึกษาการเขียนคูมือการใชงาน ภายใตขอกําหนดของจรรยาบรรณวิชาชีพ
1094201 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับคอมพิวเตอร 3(2-2)

Fundamental Mathematics for Computer
พื้นฐาน เ กี่ยวกับตรรกศาสตร ทฤษฎีจํานวน เซต ความสัมพันธ ฟงกชั่น ข้ันตอนวิธี

การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร การนับ พีชคณิตบูลีน เมตริกซที่ เก่ียวของกับคอมพิวเตอร ความสัมพันธเวียน
เกิด และขายงาน ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมกับเซต
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2) เอกเลือก 15 หนวยกิต
1091202 โครงสรางขอมูล 3(2-2)

Data Structures
การออกแบบและการวิเคราะห ข้ันตอนวิธี ชนิดขอมูล โครงสรางขอมูล การคํานวณเวลา

ท่ีใชในการทํางานของข้ันตอนวิธี โครงสรางขอมูลแบบ ลิสต กองซอน คิว ลิงคลิสต ตนไม การเรียงลําดับ
และการคนหาขอมูล
1092206 ระบบสํานักงานอัตโนมัติเพื่อการศึกษา 3(2-2)

Automated Office System for Education
ระบบงานธุรการในสถานศึกษา การจัดทําเอกสาร ลักษณะการจัดเก็บเอกสาร การสื่อสาร

ขอมูลภายในสถานศึกษา ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เชนการจัดการงบประมาณ บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดการงานดานธุรการตางๆ
ใหเหมาะสมกับสถานศึกษา
1092105 หองสมุดดิจิทัล 3(2-2)

Digital Library
งานหองสมุด การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตในงานหองสมุดท้ังแบบออนไลนและออฟไลน

วิธีการนําระบบอินเตอรเน็ตเขามาประยุกตใชในงานหองสมุด การจัดระบบบริหารทรัพยากรบนเว็บ เชน
การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส สื่อมัลติมีเดีย ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
1092202 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2)

Object-Oriented Analysis and Design
วัฏจักรการพัฒนาระบบ แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล  การสราง

แบบจําลอง การใชเทคนิคยูสเคส  การคิดและการวิเคราะหเชิงนามธรรม การออกแบบคลาส ตัวอยางการ
วิเคราะห การออกแบบ และสรางโปรแกรมดวยวิธีใชเคสทูล
1093104 การวิเคราะหและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2)

Analysis and Designs for Computer Aided Instruction
การวิเคราะหและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามรูปแบบการสอนตางๆ

โดยบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จิตวิทยาการเรียนรู การนํามาตรฐานตางๆ มา
ใชในการวิเคราะหและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิธีการประเมินผลิตภัณฑท่ีไดจากการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนตามหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1093204 การออกแบบบทเรียนสื่อประสม 3(2-2)

Multimedia Instruction Designs
แนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางดานงานกราฟก เพ่ือการผลิตสื่อภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว การตัดตอวีดิทัศนระบบดิจิทัล
เพ่ือการศึกษารวมถึงหลักพ้ืนฐานการผลิตงานมัลติมีเดีย และการฝกปฏิบัติสรางงานมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา
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1093205 การเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อการศึกษา 3(2-2)
Web Programming for Education
แนวคิด ประเภท การออกแบบ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ การตกแตงภาพ การทํา

ภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมติดตอฐานขอมูล การโฆษณาบนเว็บไซต การนําขอมูลข้ึนสูระบบ
อินเทอรเน็ต การปรับปรุง และดูแลเว็บไซต และฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
1093206 การใชงานกลองดิจิทัล 2(1-2)

Digital Camera Usage
หลักการทํางานของกลองดิจิทัล เปรียบเทียบการใชงานระหวางกลองฟลมกับกลองดิจิทัล

องคประกอบของกลองดิจิทัล หลักการจัดภาพและวิธีการถายภาพ  ประเภทของกลองดิจิทัล การนําภาพ
ดิจิทัลมาตกแตงโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เทคนิคตางๆ ในการตกแตงภาพ เชน การปรับแสง การรีทัชภาพ
การแกไขความเพ้ียนของแสง เปนตน
1093207 สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพื่อการศึกษา 3(2-2)

Animation and Sound for Education
การทําภาพเคลื่อนไหว การสราง การตัดตอ การบันทึก การปรับแตงเสียง การผลิต

ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใชสําหรับการศึกษาหรือประกอบสื่อการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม
ประยุกตและระบบคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการเสียง ภาพเคลื่อนไหวสําหรับงานมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา
1094104 การวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา 2(1-2)

Research in Computer Education
แนวคิดในการเลือกประชากร กลุมตัวอยาง คาสถิติ การเขียนข้ันตอนการพัฒนา และการ

สรางแบบสอบถามสําหรับการประเมินประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาการวิจัยทาง
คอมพิวเตอรศึกษา
1094203 การสัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 2(1-2)

Seminar on Computer Education
หลักการ ทฤษฎี องคประกอบ และรูปแบบการสัมมนา การศึกษาเก่ียวกับความกาวหนา

แนวคิดท่ีแปลกใหม ผลงานท่ีมีคุณคา และปญหาทางคอมพิวเตอรศึกษา  วิธีการจัดการและดําเนินการ
สัมมนา
1093202 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและความปลอดภัย 3(2-2)

Electronic Commerce and Security
แนวคิดและรูปแบบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐาน ความกาวหนา ผลกระทบ

การประยุกตใชเครือขายสารสนเทศเพ่ือการคาในรูปแบบตางๆ ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1091203 การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 2(1-2)

Computer Publishing Production
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ กระบวน การ

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ การจัดองคประกอบของสื่อสิ่งพิมพ ประเภทตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ การฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
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2.2.2 การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
1093209 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3(2-2)

Computer Learning Management for Secondary Education
หลักการสอนวิชาคอมพิวเตอร รูปแบบ เทคนิค และวิธีสอนในการสอนวิชาคอมพิวเตอร การ

วัดและประเมินผลการสอนวิชาคอมพิวเตอร การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูวิชาคอมพิวเตอร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1094101 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2)
Computer Learning Management for High School Education
หลักการสอนวิชาคอมพิวเตอร รูปแบบ เทคนิค และวิธีสอนในการสอนวิชาคอมพิวเตอร การ

วัดและประเมินผลการสอนวิชาคอมพิวเตอร การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูวิชาคอมพิวเตอร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 4 หนวยกิต
1093203 โปรแกรมประยุกตเพื่อการศึกษา 2(1-2)

Application Programming for Education
การศึกษา คนควา  สํารวจการใชโปรแกรมประยุกตในการพัฒนาการศึกษาประเภทตางๆ

ท่ีใชในปจจุบัน และเรียนรูวิธีการใชโปรแกรมประยุกตอยางนอยหนึ่งโปรแกรม
1094105 การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 2(1-2)

Learning Management through Electronic Media
ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกส แนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอน และ

การประเมินผลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนแผนจัดการเรียนรูการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การฝก
ปฏิบัติการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
1094204 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา 2(1-2)

Computer Learning Management for Elementary School
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในดานตางๆ การ

สรางบทเรียนและการผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร การใชขอมูลในอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรสาขานี้  ซึง่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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