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ปรัชญาของหลักสูตร 

   บัณฑิตมีสมรรถนะทางวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีจิตสํานึกในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

   1. มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ            
บูรณาการความรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
   2.  มีทักษะในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และนําเสนอความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
   3.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีจรรยาบรรณและศรัทธาในวิชาชีพครู   
   4. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีความรอบรู้ มีความสามารถและสมรรถนะท่ีจําเป็น
ในวิชาชีพครู และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
ที่มีประสิทธิภาพ   

จํานวนหน่วยกิต 

   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

      1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      30 หน่วยกิต  
        1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ      27  หน่วยกิต 
          1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา        9 หน่วยกิต 

                       1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          12 หน่วยกิต 
                       1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      3 หน่วยกิต 
                     1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ        2 หน่วยกิต 
                   1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย        1 หน่วยกิต 
           1.2)   กลุ่มวิชาเลือก        3 หน่วยกิต 
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      2)   หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                               128 หน่วยกิต 
       2.1)   วิชาชีพครู                 50  หน่วยกิต 

               2.1.1) กลุ่มวิชาความรู้         34  หน่วยกิต 
       2.1.2)  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ        16  หน่วยกิต 
     2.2)   วิชาเอก                                                   78  หน่วยกิต 
          2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                       57  หน่วยกิต 
          2.2.2)  วิชาเอกเลือก                         12  หน่วยกิต 
         2.2.3)  วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ                          6 หน่วยกิต 
         2.2.4)  วิชาการสอนวิชาเอกเลือก         3 หน่วยกิต  
     3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          6 หน่วยกิต 

รายวิชา 

     1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     30 หน่วยกิต 
       1.1)  วิชาบังคับ                                                      27 หน่วยกิต 

         1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     9  หน่วยกิต 

 0010101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
      Thai for Communication 
 0010201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
      English for Everyday Communication 
 0010202  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน   3(3-0-6) 
      English for Study Skills Development 
          1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 
 0020101  การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร   3(3-0-6) 
      Self Development and Phranakhon Identity 
 0020102  คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   3(3-0-6) 
      Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 
 0020103  วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
      Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 
  0020104  กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
       Laws in Everyday Life 
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           1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3 หน่วยกิต 
  0030101  ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
      Smart Thinking with Sciences 
           1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ     2 หน่วยกิต 
  0040101  การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง   2(1-2-3) 
       Awareness of Change and Adaptation 
           1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย     1 หน่วยกิต 
 0050101  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 
     Exercise for Health 
 
          1.2)  กลุ่มวิชาเลือก         3 หน่วยกิต 
                  มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามท่ี
ผู้เรียนสนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
         1.2.1)  กลุ่มวิชาภาษา  
 0010301  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
      Chinese for Communication 
 0010401  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
      Japanese for Communication 
 0010501  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
      Malay for Communication 
 0010601  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
     Vietnamese for Communication 
 0010701  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
     Burmese for Communication 

       1.2.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 0020105  ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน   3(3-0-6) 
     Good Governance and Corruption Prevention 
 0020106  โลกร่วมสมัย     3(3-0-6) 
     Good Governance and Corruption Prevention 
 0020107  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   3(3-0-6) 
     Information for Learning 
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 0020108  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต    3(3-0-6) 
      Meditation for Life Development 
 0020109  โลก ส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลง   3(3-0-6) 
     Earth, Environment and Change  
          1.2.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 0030102  เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
      Agriculture for Quality of Life Development 
 0030103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
      Mathematics for Everyday Life 
 0030104  เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
     Technology and Creativity 
         1.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
 0060101  การประกอบการสมัยใหม่   3(3-0-6) 
     Modern Entrepreneurship 
 0060102  องค์กรแห่งความสุข    3(3-0-6) 
     Happy Workplace  
 

      2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  128 หน่วยกิต 
      2.1) วิชาชีพครู   50 หน่วยกิต 
         2.1.1)  กลุ่มวิชาความรู้   34 หน่วยกิต 
 1011109  ครูมืออาชีพ      3(2-2-5) 
     Professional Teachers 
 1011505  ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 
     Philosophy of Education   
 1023106  การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
      Curriculum Development 
 1023404  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   3(2-2-5) 
      Learning and Classroom Management 
 1032106  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
      Innovation and Information Technology in Education 
 1042108  การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
      Educational Measurement and Evaluation 
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 1043424  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
     Research for Learning Development 
 1051108  จิตวิทยาสําหรับครู    3(2-2-5) 
      Psychology for Teachers  
 1063311  การประกันคุณภาพการศึกษา   2(2-1-3) 
     Educational Quality Assurance 
 1541504  ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู   3(2-2-5) 
      Thai Language and Culture for Teachers 
 1541505  ภาษาอังกฤษสําหรับครู    3(2-2-5) 
      English Language for Teachers  
 4081410  กํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู้เบ้ืองต้น   2(1-2-3) 

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

          2.1.2)  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ     16 หน่วยกิต 
 1002502  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1   2(90) 
     Professional Practicum 1   

 1003502  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   2(90) 
     Professional Practicum 2  

 1004503  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1   6(550) 
     School Internship 1 
 1005503  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2   6(550) 
     School Internship 2 
 

        2.2)   วิชาเอก     78 หน่วยกิต 
          2.2.1)  วิชาเอกบังคับ     57 หน่วยกิต   

 1091001    กฎหมายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
     Computer Laws 
 1091101  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
     Principle of Computer Programming 
 1091201  การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
     Computer System Maintenance 
 1091401  ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(2-2-5) 
     English for Computer Education 
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 1092101  ระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
     Database Systems 
 1092102  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
     Computer Graphics for Education 
 1092103  การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ร่วมสมัย   3(2-2-5) 
     Development of Contemporary Instructional Media  
 1092201  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
     Computer Operating Systems 
 1092204  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองต้น     3(2-2-5) 
     Introduction to Object-Oriented Programming 
 1092205  การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
     Computer System Design for Education 
 1092207  จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
     Ethics in Information Technology  
 1093101  ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
     Information System for Education 
 1093102  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
     Computer Architecture    
 1093201  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   3(2-2-5) 
     Computer Networks and Internet 
 1093208  เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน   3(2-2-5) 
     Educational Games 
 1094102  โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(2-2-5) 
     Project in Computer Education 
 1094103  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการเรียนรู้   3(2-2-5) 
     Web Design and Development for Learning 
 1094104  การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(2-2-5) 
     Research in Computer Education 
 1094201  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
     Fundamental Mathematics for Computer 
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          2.2.2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
                           เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากรายวิชาต่อไปน้ี 
 1091202  โครงสร้างข้อมูล       3(2-2-5) 
     Data Structures 
 1091203  การผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
     Computer Publishing Production 
 1092105  ห้องสมุดดิจิทัล     3(2-2-5) 
     Digital Library 
 1092202  วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
     Object-Oriented Analysis and Design 
 1092206  ระบบสํานักงานอัตโนมัติเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
     Automated Office System for Education   
 1093104  การวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   3(2-2-5) 
     Analysis and Design for Computer Assisted Instruction 
 1093202  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
     Electronic Commerce 
 1093204  การออกแบบบทเรียนส่ือประสม   3(2-2-5) 
     Multimedia Instructional Design 
 1093205  เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
     Web Application for Education 
 1093206  การถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
     Photography for Education 
 1093207  การผลิตภาพยนตร์สั้นเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
     Short Film Production for Education 
 1094203  การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา   3(2-2-5) 
     Seminar on Computer Education 
          2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ    6  หน่วยกิต 
 1093209  การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
     Computer Learning Management for Secondary Education 
 1094204  การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
     Computer Learning Management for Elementary School 
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          2.2.4) วิชาการสอนวิชาเอกเลือก     3 หน่วยกิต      
  1093203  การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน     3(2-2-5) 

     Program Application for Instruction 
 1094105  การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                   3(2-2-5)   
     Learning Management through Electronic Media 
 
  3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6        หน่วยกิต 
  เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซํ้าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชา ในสาขาวิชาเอกนั้น 
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คําอธิบายรายวิชา 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
    1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ   27 หน่วยกิต    
     1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา   9  หน่วยกิต 
0010101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 

   Thai for Communication 
  ภาษากับการส่ือสาร ลักษณะและความสําคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์

ทางภาษา ทักษะการส่ือสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ การเรียบเรียงและการ

นําเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
                   

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  English for Everyday Communication  

   Development of students’ language skills with emphasis on everyday face to 

face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and 

events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 
 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

   English for Study Skills Development 

   Enrichment of students’ reading strategies: skimming, scanning and guessing meaning 

from context; reading comprehension: reading for details, deriving meaning and reading critically; and 

study skills: note taking, summarizing and paraphrasing for academic readiness. 
 

    1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 3(3-0-6) 

  Self Development and Phranakhon Identity 

  ประวัติความเป็นมา ความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การปลูกฝัง

ให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนด้านกาย จิต 

ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 
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0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 3(3-0-6) 

  Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

  การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ความ

เช่ือ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคล่ือนไหว ความสามารถ   ในการ

แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการนําศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และ         การ

สร้างสรรค์ศิลปะที่นําไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและดําเนินชีวิตอย่างมี

ความสุข 

 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

  Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

  ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หลักคุณธรรมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตสํานึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชดําริและการประยุกต์ใช้ 

                    

0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

   Laws in Everyday Life 

    กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เก่ียวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร การ

หม้ัน  การสมรส การเล้ียงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

               

       1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        3  หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

  Smart Thinking with Sciences 

  กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับ

ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์  ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการดํารงชีวิต 
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                       1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ   2 หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 2(1-2-3) 

   Awareness of Change and Adaptation 

การตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและ

เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันต่อ

การเปล่ียนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

    1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามยั                                            1  หน่วยกิต 

0050101 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

  Exercise for Health 

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  

หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกกําลังกาย 

   1.2)  กลุ่มวิชาเลือก                                                             3 หน่วยกิต 

      มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียน

สนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

     1.2.1)  กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

  Chinese for Communication 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอกวัฒนธรรม

ประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 
 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

Japanese for Communication 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันการบอก       

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 

0010501  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

Malay for Communication 

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การบอก 

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 
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0010601  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

   Vietnamese for Communication 

   ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม                    

0010701  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Burmese for Communication 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันการบอกวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า                   

    1.2.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชนั 3(3-0-6) 

 Good Governance and Corruption Prevention 

  ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาล การป้องกัน        การ

คอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตสํานึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย 

ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 

0020106 โลกร่วมสมัย  3(3-0-6) 

  Contemporary World 

  พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางในการแสวงหาสันติภาพ 

พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

  Information for Learning 

  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ       

ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการ

นําเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
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0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

  Meditation for Life Development 

  ความหมายของการทําสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ข้ันตอน  และจุดเริ่มต้นของการทําสมาธิ  

ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนําสมาธิไป

ใช้ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ข้ันตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน       และ

ญาณ  ส่ิงที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับ

วิปัสสนา 

0020109 โลก ส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 

  Earth, Environment and Change 

  โลก โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม                       

     1.2.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

  Agriculture for Quality of Life Development 

  ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของการเกษตรเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

ของสินค้าเกษตรการประยุกต์ใช้เกษตร อินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต                     

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  Mathematics for Everyday Life 

  ความหมาย ความสําคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์          การ

แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน                    

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

  Technology and Creativity 

  ความหมาย ความสําคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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     1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

  Modern Entrepreneurship 

  ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ ส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์        

การดําเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดต้ังธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบ

ความสาํเร็จ                    

0060102 องค์กรแห่งความสุข 3(3-0-6) 

  Happy Workplace 

  ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร      

บนความหลากหลาย ความหมายและความสําคัญขององค์กรแห่งความสุข การทํางานอย่างมีความสุขและมีส่วน

ร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

                   2)   หมวดวิชาเฉพาะด้าน   128 หน่วยกิต 

    2.1)  วิชาชีพครู 50 หน่วยกิต 

     2.1.1)  กลุ่มวิชาความรู้ 34 หน่วยกิต 

1011109 ครูมืออาชีพ          3(2-2-5) 

  Professional Teachers 

  สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝังจิตวิญญาณ  

ความเป็นครู กฎหมายที่ เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู การสร้าง

ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ 

ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทัน

ต่อการเปล่ียนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนความตระหนักใน

หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด การเป็นแบบอย่างท่ีดีและจิตวิญญาณความเป็นครู        การสร้าง

จิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
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1011505 ปรัชญาการศึกษา  3(3-0-6) 

  Philosophy of Education 

  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แนวคิด 

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน การวิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา      

ที่ย่ังยืน และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 
              

1541504 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู   3(2-2-5) 

  Thai Language and Culture for Teachers 

  ความหมาย  ความสําคัญ  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อิทธิพลของ

วัฒนธรรมอ่ืนที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

หลักการและการฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพ่ือการส่ือความหมายอย่างถูกต้อง  

โดยเน้นทักษะการจับใจความสําคัญ การสรุปความ การย่อความ วิเคราะห์และวินิจสาร หลักการพูดในโอกาสต่าง 

ๆ เพ่ือการดําเนินชีวิต การพัฒนาวิชาชีพและการเป็นครู 

1541505 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 

  English Language for Teachers 

  การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือความหมาย 

อย่างถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับครู และภาษาอังกฤษในช้ันเรียน การนําเข้าสู่บทเรียน     การ

จัดการช้ันเรียน การใช้คําแนะนํา การสอนคําศัพท์ การอธิบายและนําเสนอ การถาม การให้คําชมเชย  ตอบ- 

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร        อย่างมี

ประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ                     
   

1051108 จิตวิทยาสําหรับครู   3(2-2-5)     

  Psychology for Teachers 

  จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ธรรมชาติของผู้เรียน การประยุกต์ใช้จิตวิทยา

พัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้โดยเน้นความแตกต่างระหว่าง

ผู้เรียนทั้งด้านบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน การใช้จิตวิทยาเพื่อความ

เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาสติปัญญาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยา การแนะแนวและ

การให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและ

ชุมชน การฝึกทักษะการให้คําปรึกษา การใช้เครื่องมือแนะแนวและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
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023106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

  Curriculum Development 

  ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบและประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ

จัดทําหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร การนํา

หลักสูตรไปใช้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรปัญหาและแนวโน้ม

ในการพัฒนาหลักสูตร 

1023404 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
  Learning and Classroom Management 

  หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ วิธี และเทคนิคการสอน ทฤษฎี

และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการ แนวคิด แนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบและการจัดการทําแผนการจัดการเรียนรู้ การนําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้

เกิดผลจริง การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการจัดการช้ัน

เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 

1043424 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

  Research for Learning Development 

  หลักการ แนวคิด การฝึกปฏิบัติในการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย และการวิจัยทางการศึกษาการ

ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผู้เรียน การนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การนําเสนอผลการวิจัยและ

ประเมินงานวิจัย 

1032106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 

  Innovation an Information Technology in Education 

  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร คุณธรรมและจริยธรรม ในการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้และฐานข้อมูลความรู้ 

การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ ผลิต พัฒนา 

ประยุกต์ใช้และประเมินส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสม    กับ

วัยและระดับช้ันของผู้เรียน 
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1042108 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 

  Educational Measurement and Evaluation 

  หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง การ

ประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผู้วัดและประเมิน การฝึกปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม

หลักสูตร การออกแบบข้อทดสอบ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้       การสอบ

ภาคปฏิบัติ การตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน  การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

และการเรียนการสอน 

1063311 การประกันคุณภาพการศึกษา   2(2-1-3) 

  Educational Quality Assurance 

  หลักการ แนวคิด การฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูและผู้เก่ียวข้องกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

4081410 ผู้กํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 

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

  หลักการ  สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก ประวัติ

โครงสร้างลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝึกอบรมลูกเสือ

และเนตรนารี  ฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู้เบ้ืองต้น 

    2.1.2)  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ        16 หน่วยกิต 

1002502 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน                                                         1(90)

  Professional Practicum 1 

  การฝึกปฏิบั ติงานวิชาชีพระหว่างเรียนเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  การสังเกต           

การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การสังเกตปัญหาของผู้เรียน  เพ่ือสรุป

เป็นสารสนเทศสําหรับการวิจัย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติการนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา 
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1003502 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  2(90) 

  Professional Practicum 2 

  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน เพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดทําแผน    การ

จัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จําลอง การทดลองสอนจริง

ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การให้

คะแนนและตัดสินผลการเรียนในการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การศึกษาผู้เรียนรายกรณี (case study) 

เพ่ือนําไปสู่การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนลักษณะ เชิงวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา 

1004503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 6(550) 

  School Internship 1 

  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ       

คุรุสภา ประยุกต์ใช้ความรู้โดยเน้นการบูรณาการการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ให้

ผู้เรียนผ่านทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้และผลิตส่ือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทําการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน

ข้ันตอนเสนอโครงร่างและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การ

ปฏิบัติงานครูตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือ

แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาอย่างครูมืออาชีพ 

1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2  6(550) 

  School Internship 2 

  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ     

คุรุสภา (ต่อเน่ือง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผู้เรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน  การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (ต่อเน่ือง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอ

ผลการวิจัย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา

การศึกษาอย่างครูมืออาชีพและปฏิบัติงานครูตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
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   2.2)  วิชาเอก  78 หน่วยกิต 

    2.2.1)  วิชาเอกบังคับ  54 หน่วยกิต 

1091001 กฎหมายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

  Computer Laws 

  ความหมายของกฎหมายคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาเก่ียวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์  

1091101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

  Principle of Computer Programming 

  หลักการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบ

ข้ันตอนวิธีแบบลําดับ การตัดสินใจ การทําซํ้าและแบบโมดูล ชนิดข้อมูล ตัวแปร คําส่ังรับข้อมูลเข้า           

และแสดงผลข้อมูล ตัวดําเนินการ คําสั่งทางเลือก การวนซํ้า ฟังก์ชัน แถวลําดับ ตัวช้ี การเวียนเกิด 

1091201 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

  Computer System Maintenance 

  หลักการซ่อมเบ้ืองต้น การตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้ง อุปกรณ์ที่ชํารุดตลอดจน

ความปลอดภัยในการตรวจซ่อมและใช้งาน การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์สําหรับ

การซ่อม  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากซอฟต์แวร์และเง่ือนไขในการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์  ทั้งซอฟต์แวร์และ

ฮารด์แวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ตลอดจนความปลอดภัยในการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 

1091401 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 

  English for Computer Education 

  Communicative English for specific fields such as computer, technology,  

e-Learning and Could computing for education to improve student’s knowledge and ability to 

learn English through their own motivation.  Also discussions of authentic texts and 

techniques of presentation on particular topic of the course. 

1092101 ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 

  Database Systems 

  สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล               

การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามข้อมูล ภาษา

เรียกค้น การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการข้ึนต่อกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน              



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)  หน้า 20 

การนอร์มัลไลซ์ แนวคิดระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล 

การใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับภาษา SQL 

1092102 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

  Computer Graphic for Education 

  ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ความสําคัญและคุณค่าของ        

การตกแต่งภาพที่มีต่อการศึกษา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิธีการนําภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยเคร่ืองมือ

ประกอบต่างๆ โปรแกรมที่ใช้ในการตกต่างภาพ ระบบการทํางาน นําความรู้เรื่องทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบ

ภาพมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่งภาพ การนําภาพที่ตกแต่งแล้วไปใช้เป็นส่ือ        

ในการศึกษาหรือประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1092103 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ร่วมสมัย 3(2-2-5) 

  Development of Contemporary Instructional Media  

  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ร่วมสมัย ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของ

ส่ือร่วมสมัย จรรยาบรรณในการออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้สื่อร่วมสมัย การใช้

โปรแกรมสําหรับสร้างนวัตกรรมส่ือการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 

1092201 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

  Computer Operating Systems 

  โครงสร้างและฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ การโปรแกรมแบบขนาน 

การซิงโครไนซ์กระบวนการ การล็อคแบบระดับชั้น การจัดสรรกระบวนการ การจัดระบบหน่วยความจําเสมือน 

ระบบไฟล์ และนําเข้า/แสดงผล การศึกษาตัวอย่างระบบปฏิบัติที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ 

1092204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 3(2-2-5) 

  Introduction to Object-Oriented Programming 

                แนวคิดและคุณสมบัติเชิงวัตถุ ออบเจ็กต์ คลาส เอ็นแคบซูเลชัน อินเฮอริแทนซ์และโพลีมอร์ฟิ

ซึม พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์และออกแบบอ็อบเจ็กต์  การใช้ภาษา

จําลองแบบยูเอ็มแอลฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคเชิงอ็อบเจ็กต์ 
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1092205 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

  Computer System Design for Education 

  ความหมาย ความสําคัญของการวิเคราะห์และการอกแบบระบบงาน เทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศในทางการศึกษา  คุณภาพของสารสนเทศ วัฏจักรของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการ 

การแทนความต้องการด้วยเครื่องมือ การออกแบบระบบสารสนเทศ คุณภาพของการออกแบบ พจนานุกรม

ข้อมูลและเครื่องมือช่วยในการออกแบบ การออกแบบผลลัพธ์ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่กับระบบเดิม การออกแบบส่วนนําเข้า การเปล่ียน

ระบบ การประเมินผลระบบ การสร้างต้นแบบ ตัวอย่างการใช้ เคสทูล โมเดลแบบอี-อาร์  ประเภทของข้อมูล 

การป้องกันข้อมูล  ระบบความม่ันคง การฟื้นสภาพ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน

คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษา 

1092207 จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Ethics in information technology 

  ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการปฏิบัติตนอย่างมี

จริยธรรมทั้งต่อตนเอง ต่อเพ่ือนร่วมงาน และองค์กร กรณีศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1093101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 

  Information System for Education 

  วิชาที่เรียนมาก่อน: ระบบฐานข้อมูล 

  บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร  ระบบบริหาร

จัดการสารสนเทศในสถานศึกษา การใช้โปรแกรมบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การฝึกปฏิบัติ

เขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1093102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

  Computer Architecture 

  วิชาที่เรียนมาก่อน: การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

  คุณสมบัติของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทํางานและติดต่อระหว่างกันของ
อุปกรณ์ภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์ กลไกของระบบไอ/โอ ระบบหน่วยประมวลผลกลาง ระบบ
หน่วยความจํา ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างจําลองทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
 

 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)  หน้า 22 

1093201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
  Computer Networks and Internet 

  พ้ืนฐานระบบการส่ือสารข้อมูล สัญญาณ ลักษณะข้อมูลแบบอนาล็อกและดิจิทัล โมดูเลชัน 

มัลติเพล็กซิง มาตรฐานสถาปัตยกรรมเครือข่ายโอเอสไอและอินเทอร์เน็ต โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี เครือข่าย

เฉพาะบริเวณ การทํางานของอุปกรณ์เครือข่าย การออกแบบและติดต้ังเครือข่าย การบริหารจัดการ ดูแล

ห้องปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 

1093208 เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

  Educational Games 

  ความหมาย ความสําคัญและประเภทของเกมคอมพิวเตอร์  หลักการและทฤษฎีการออกแบบ

และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์      

เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

1094102 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 

  Project in Computer Education 

  โครงงานศึกษารายบุคคล  โดยการนําความรู้และทักษะที่ ได้ ศึกษาตลอดหลักสูตร              
มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาโครงงานตามความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา   
1094103 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

  Web Design and Develop for Education 

  วิชาที่เรียนมาก่อน: การวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทการสอนบนเว็บ หลักการและทฤษฎีการจัดทําบทเรียน

ออนไลน์ การออกแบบ พัฒนาและประเมินเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา ฝึกปฏิบัติออกแบบ พัฒนาและประเมิน

เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 

1094104 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 

  Research in Computer Education 

  ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย การหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย การใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และนําเสนอ
ผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
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1094201 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

  Fundamental Mathematics for Computer 

  พ้ืนฐานเก่ียวกับตรรกศาสตร์ ทฤษฎีจํานวน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ข้ันตอนวิธีการอุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ การนับ พีชคณิตบูลีน เมตริกซ์ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์เวียนเกิดและข่ายงาน 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมกับเซต 
   

    2.2.2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

     เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

1091202 โครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Structures 
  ชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การเรียงลําดับและการค้นหาข้อมูล การออกแบบและ
การวิเคราะห์ การคํานวณเวลาท่ีใช้ในการทํางานของข้ันตอนวิธี  
   
1091203 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Computer Publishing Production 
  ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของส่ือส่ิงพิมพ์ บทบาทของส่ือส่ิงพิมพ์ กระบวนการ
ผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ การจัดองค์ประกอบของส่ือสิ่งพิมพ์ ประเภทต่าง ๆ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพ์ การฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์     
   
1092105 ห้องสมุดดิจิทัล  3(2-2-5) 
  Digital Library 
  ระบบงานห้องสมุด การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับงานห้องสมุดท้ังแบบออนไลน์ 
และออฟไลน์  การบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด ฝึกปฏิบัติรวบรวมและจัดระบบห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัล 
    
1092202  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
  Object-Oriented Analysis and Design 
  วัฏจักรการพัฒนาระบบ แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบระบบด้วย UML การสร้างแบบจําลอง 
การใช้เทคนิค Use CASE การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การออกแบบคลาส ตัวอย่างการวิเคราะห์ การ
ออกแบบ และสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้ CASE Tools 
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1092206  ระบบสํานักงานอัตโนมัติเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5)
  Automated Office System for Education 
  ความหมายของระบบสํานักงานอัตโนมัติ การจัดทําเอกสาร ระบบงานธุรการในสถานศึกษา
ลักษณะการจัดเก็บเอกสารการส่ือสารข้อมูลภายในสถานศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติพัฒนา
โปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการจัดการงาน ด้านธุรการ และด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องระบบ
สํานักงานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 
   
1093104 การวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
  Analysis and Designs for Computer Assisted Instruction 
  การวิเคราะห์และการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามรูปแบบการสอนต่างๆ โดย
บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ การนํามาตรฐานต่าง ๆ 
มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิธีการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   
1093202 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  Electronic Commerce 
  แนวคิดและรูปแบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐาน ความก้าวหน้า ผลกระทบความ
ปลอดภัยของระบบ การประยุกต์ใช้เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
1093204  การออกแบบบทเรียนส่ือประสม 3(2-2-5) 
  Multimedia Instructional Design 
  แนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนาสื่อประสมเพื่อการศึกษา โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านงาน
กราฟิก เพ่ือการผลิตส่ือภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว การตัดต่อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา     ฝึก
ปฏิบัติสร้างงานมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
 
1093205 เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
  Web Application for Education 
  แนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนาและออกแบบเว็บ การเขียนเว็บและแอปพลิเคชัน           
การออกแบบแอปพลิเคชัน และการออกแบบเว็บสําหรับงานด้านต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 
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1093206 การถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
  Photography for Education 
  ความหมาย หลักการ วิธีการถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา ประเภทและการทํางานของกล้อง
ถ่ายภาพท้ังภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว การจัดองค์ประกอบภาพ การนําภาพถ่ายมาตกแต่งโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและวิธีการนําภาพถ่ายมาใช้เพ่ือการศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษ  
ที่ 21 
 
1093207 การผลิตภาพยนตร์ส้ันเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
  Short Film Production for Education 
  วิชาที่เรียนมาก่อน: การถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา 
  ความหมายและความสําคัญของภาพยนตร์ส้ัน การเขียนบท การกํากับ การใช้กล้องวีดิทัศน์      
ในการบันทึกภาพและเสียง การใช้มุมกล้อง การกําหนดระยะภาพ และเทคนิคภาพในการส่ือความหมาย   การ
ตัดต่อ การประเมินและการเผยแพร่ภาพยนตร์ส้ันในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นเพ่ือ
การศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
1094203 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar on Computer Education 
  หลักการ ทฤษฎี ประเภทและรูปแบบการสัมมนา เทคนิควิธีการและการดําเนินการสัมมนา
มุมมองและวิสัยทัศน์เก่ียวกับความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งประเด็นปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษาที่น่าสนใจ  ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
     2.2.3)   วิชาการสอนวิชาเอก  9 หน่วยกิต 
      (1)  วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต 
1093209 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
  Computer Learning Management for Secondary School 

  แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิควิธีสอน กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร  การออกแบบและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินรายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์รายบุคคล   

 
1094204 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
  Computer Learning Management for Elementary School 
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  แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิควิธีสอน กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร  การออกแบบและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินรายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์รายบุคคล   

 
      (2)   วิชาการสอนวิชาเอกเลือก    3 หน่วยกิต 
1093203 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  Software Applications for Instruction 
  หลักการสอนโปรแกรมประยุกต์ การจัดการชั้นเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเทคนิควิธีการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมประยุกต์ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
โปรแกรมประยุกต์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
1094105 การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  Learning Management through Electronic Media 
  ความหมายของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนและ      
การประเมินผลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การเขียนแผนจัดการเรียนรู้การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ฝึกปฏิบัติ การสอน
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
   
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        6 หน่วยกิต 
    เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซํ้าซ้อนกับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร 
ของสาขาวิชาน้ีซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขา 
วิชาเอกนั้น 


