หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
Bachelor of Education Program in Computer Education
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
B.Ed. (Computer Education)
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตดานคอมพิวเตอรศึกษา ที่มคี วามรูคูจรรยาบรรณ
สรางสรรคสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามีวตั ถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค วามรู ท างด า นคอมพิ ว เตอร ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถทํ า ให คิ ด
วิเคราะห ใฝหาความรูและสรางสรรค พัฒนาสื่อการศึกษาไดดวยตนเอง
2. มี ทัก ษะเกี่ ย วกั บ คอมพิว เตอรศึ กษาในการวางแผน การจัด การเรีย นการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
มีจรรยาบรรณ และศรัทธาในวิชาชีพครู
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาแกน
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
2.1.2 วิชาบังคับ
1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization
1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
56 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
34 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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1023401

การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
1043423 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
1061104 การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
2.2) วิชาเอก
78 หนวยกิต
2.2.1) วิชาเอก
68 หนวยกิต
1) เอกบังคับ
53 หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
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)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

หนา 3

1092101
1092102
1092103
1092201
2092204
1092205
1094103
1093201
1093101
1093208
1093102
1094102
1094202
1094201
1091202
1092206
1092105
1092202

ระบบฐานขอมูล
Database Systems
คอมพิวเตอรกราฟกสเพื่อการศึกษา
Computer Graphics for Education
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
Production of Electronic Resources
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต
Operating Systems and Application
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน
Introduction to Object-Oriented Programming
การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
Computer System Design for Education
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนรู
Web Design for Learning
เครือขายคอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต
Computer Networks and Internet Systems
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
Informational System Management for Education
เกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
Computer Games for Education
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture
โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 1
Computer Education Project 1
โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 2
Computer Education Project 2
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับคอมพิวเตอร
Fundamental Mathematics for Computer
2) เอกเลือก
15 หนวยกิต
โครงสรางขอมูล
Data Structures
ระบบสํานักงานอัตโนมัติเพื่อการศึกษา
Automated Office System for Education
หองสมุดดิจิทัล
Digital Library
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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1093104
1093204
1093205
1093206
1093207
1094104
1094203
1093202
1091203
1093209
1094101
1093203
1094105
1094204

การวิเคราะหและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2)
Analysis and Designs for Computer Aided Instruction
การออกแบบบทเรียนสื่อประสม
3(2-2)
Multimedia Instruction Designs
การเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Web Programming for Education
การใชงานกลองดิจิทัล
2(1-2)
Digital Camera Usage
สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Animation and Sound for Education
การวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา
2(1-2)
Research in Computer Education
การสัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา
2(1-2)
Seminar on Computer Education
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและความปลอดภัย
3(2-2)
Electronic Commerce and Security
การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Publishing Production
2.2.2 การสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3(2-2)
Computer Learning Management for Secondary Education
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3(2-2)
Computer Learning Management for High School Education
2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
4 หนวยกิต
โปรแกรมประยุกตเพื่อการศึกษา
2(1-2)
Application Programming for Education
การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
2(1-2)
Learning Management through Electronic Media
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Computer Learning Management for Elementary School
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน
การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการ
ดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น
เพี่อการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การให
คุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม
การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษย ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดง
ถึงความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณ
และสั ง คม การส ง เสริ มคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การนํ า ศิล ปะมาประยุก ต การแสวงหาความรูแ ละ
การสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสั ม พั น ธ แ ละการบู ร ณาการของสั งคมไทยและสั ง คมโลก ทางด า นสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพีย งมาประยุ กตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคา
วั ฒ นธรรม และการร ว มกิ จ กรรมสื บ สานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีไทย และทองถิ่น
การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ
และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มี
ผลกระทบตอภาวะสุ ขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและ
บุ ห รี่ สารเคมี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ท างธรรมชาติ ที่ มี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาวะ การตระหนั ก รู เ ท า ทั น
การอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวั น
ที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบ
ต า ง ๆ ของมนุ ษ ย ตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิง สั ง คมศาสตร การคิด เชิ ง ศาสนศาสตร การคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และ
การคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
3(3-0)
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และ
การสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู
56 หนวยกิต
2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต
1541503
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิ พลของวั ฒ นธรรมที่ มีตอภาษาไทย วัฒ นธรรมกับการใชภ าษาไทยเพื่อการอยูรว มกันอยางสัน ติ
หลั ก การและฝ ก ทั ก ษะในการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย นภาษาไทย การคิ ด อย า งเป น ระบบ
เพื่อพัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและ
วินิจสาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
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
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเป นครู กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บครู และวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครู อยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
1011504

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1023102

3(2-2)
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร รู ป แบบของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การวิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝ กปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1023401

การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบ
การจัด การเรียนรู เทคนิค วิทยาการจั ดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและ
คิ ด แก ป ญ หาการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คัญ โดยบู ร ณาการเนื้ อหาในกลุม สาระการเรีย นรู
การบู ร ณาการการเรี ย นรู แ บบเรี ย นรวม การใช แ ละการผลิ ต สื่ อ การพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู
การประเมินผลการเรียนรูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กั บ วั ย และระดั บ ชั้ น ของผู เ รี ย น การวิ เ คราะห ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช สื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ ผลิ ต พัฒ นา ประยุ กต ใ ช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่อ สาร
การประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรม
ในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรีย นรู การประเมิน ผลตามสภาพจริง การประเมิน ภาคปฏิบัติ การประเมิน จากแฟมสะสมงาน
การประเมินผล แบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล
การเรียน
1043423 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหา การเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
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และการพัฒนาผูเรียน
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ที่เ น น ผูเ รี ย นเป น สํ าคั ญ โดยเน น ความเขาใจความแตกตางของผูเรีย นทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริม
การเรี ย นรู การพั ฒ นาสติ ป ญ ญา การพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสํ าคัญ ปรัช ญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและ
แนะแนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรือ
อาสาเขารวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
1061104 การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การชั้ น เรี ย นที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู แนวคิ ด
หลักการ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การประกั น
คุณภาพการศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
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2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝ กปฏิบั ติงานวิช าชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกต
การจั ด การเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาที่ เ ป น เครื อ ข า ยฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู การจั ด ทํ า แผนการจั ด
การเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด
และครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การสังเกต
ปญหาของผูเรียนเพื่อสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัยการฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ
วั ด ผลที่ ห ลากหลายทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ การนํ า เสนอผล การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ 1
โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ระหว า งเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาความเป น ครู มื อ อาชี พ การจั ด ทํ า
แผนการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ จุ ด ประสงค ก ารสอนที่ ห ลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ จํา ลอง
การทดลองสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของ
อาจารยนิเ ทศกจ ากมหาวิทยาลัยต นสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มี
คุณสมบัติตามที่คุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผล
การเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหา
ผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการ บูรณาการ
ความรู ม าใช ป ฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาภายใต ก ารนิ เ ทศของอาจารย นิ เ ทศก จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
ต น สั งกั ด และครู พี่เ ลี้ ย ง/อาจารย นิ เ ทศกของสถานศึกษาเครือ ขายที่มีคุ ณสมบัติ ตามที่คุ รุส ภากํา หนด
การปฏิ บั ติ ง านครู ใ นด า นต า ง ๆ การจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นสร า งความรู ด ว ยตนเอง
การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผล
ไปใช ในการพั ฒ นาผู เ รี ย น การจั ด ทํ าโครงรางการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรีย นรู จัดทํารายงานผลการจัด
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะ
เชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าเฉพาะดา นในสถานศึ กษาที่ เป น เครือ ขา ยฝ กประสบการณ
วิชาชีพ(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียน การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (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
3(3-0)
English for Specific Purposes
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
ระเบี ย บ กฎ กติ ก า มรรยาททางสั ง คม ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารทั้ ง ในบริ บ ทสั งคมไทยและสากล พรบ.วาด ว ยการกระทําความผิดเกี่ย วกั บ
คอมพิวเตอร เรื่องลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา
1091101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Programming
การเขี ย นและการพั ฒ นาโปรแกรม การเขี ย นผังงาน การวิเคราะหและการออกแบบ
ขั้นตอนวิธีแบบลําดับ การตัดสินใจ การทําซ้ําและแบบโมดูล ชนิดขอมูล ตัวแปร คําสั่งรับขอมูลเขา และ
แสดงผลขอมูล ตัวดําเนินการ คําสั่งทางเลือก การวนซ้ํา ฟงกชัน แถวลําดับ ตัวชี้ การเวียนเกิด
1091201 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer System Maintenance
หลั ก การซ อมเบื้ อ งต น การตรวจสอบฮารดแวรแ ละซอฟตแวรร วมทั้ ง อุ ปกรณ ที่ชํ ารุ ด
ตลอดจนความปลอดภัยในการตรวจซอมและใชงาน การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส การฝกปฏิบัติโดยใช
อุปกรณที่ใชในการซอม วิเคราะหปญหาที่เกิดจากซอฟตแวรและเงื่อนไขในการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ทั้ง
ซอฟตแวรและฮารดแวร การติดตั้งซอฟตแวรตลอดจนความปลอดภัยในการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
1092101 ระบบฐานขอมูล
3(2-2)
Database Systems
สถาป ต ยกรรมของระบบฐานข อ มู ล ความแตกต า งระหว า งไฟล ข อ มู ล และฐานข อ มู ล
การบริหารฐานขอมูล เคารางสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ โครงสรางเชิงสัมพันธ ภาษาสอบถามขอมูล
ภาษาเรียกคน การออกแบบฐานขอมูล ฟงกชันการขึ้นตอกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพรอมกัน
การนอร มั ล ไลซ แนวคิ ด ระบบฐานข อ มู ล แบบกระจาย กรณี ศึ ก ษาการวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ
ฐานขอมูล การใชระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธกับภาษา SQL
1092102 คอมพิวเตอรกราฟกสเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Computer Graphics for Education
ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟกส ซอฟตแวรดานกราฟกส ความสําคัญและคุณคาของ
การตกแตงภาพที่มีตอการศึกษา การโฆษณา ประชาสัมพันธ วิธีการนําภาพเขาสูระบบดิจิทัลดวยเครื่องมือ
ประกอบต า งๆ โปรแกรมที่ ใ ช ใ นการตกต า งภาพ ระบบการทํ า งาน นํ า ความรู เ รื่ อ งทฤษฎี สี การจั ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
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องคประกอบภาพมาประยุกตใชในการสรางภาพใหม การแกไขและตกแตงภาพ การนําภาพที่ตกแตงแลวไป
ใชเปนสื่อในการศึกษาหรือประชาสัมพันธอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
1092103 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Production of Electronic Resources
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณในการสรางสื่อ
การเผยแพร การออกแบบ การพั ฒ นา และการประยุก ตใช การใชโ ปรแกรมสํา เร็ จ รูป ในการผลิตสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
1092201 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต
3(2-2)
Operating Systems and Application
โครงสรางและฟงกชันของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ การโปรแกรมแบบ
ขนาน การซิ ง โครไนซ ก ระบวนการ การล็ อ คแบบระดั บ ชั้ น การจั ด สรรกระบวนการ การจั ด ระบบ
หนวยความจําเสมือน ระบบไฟล และนําเขา/แสดงผล การศึกษาตัวอยางระบบปฏิบัติที่ใชในคอมพิวเตอร
1092204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน
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 การวิ เ คราะห ค วามต อ งการ การแทนความต อ งการด ว ยเครื่ อ งมื อ การออกแบบระบบ
สารสนเทศ คุณภาพของการออกแบบ พจนานุกรมขอมูลและเครื่องมือชวยในการออกแบบ การออกแบบ
ผลลัพธ การออกแบบสวนนําเขา การเปลี่ยนระบบ การประเมินผลระบบ การสรางตนแบบ ตัวอยางการใช
CASE Tool Visio โมเดลแบบอี-อาร ประเภทของขอมูล การปองกันขอมูล ระบบความมั่นคง การฟนสภาพ
กรณีศึกษาการวิเคราะหและการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษา
1094103 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนรู
3(2-2)
Web Design for Learning
วิชาที่เรียนมากอน : การวิเคราะหและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ความหมาย คุ ณลั กษณะ ขอ ดี – ข อเสีย และประเภทการสอนบนเว็ บ ความแตกต า ง
ระหวางการสอนการสอนบนเว็บกับคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการและทฤษฎีการจัดทําบทเรียนออนไลน
การออกแบบเว็บการสอน การจัดการการเรียนการสอน การประเมินเว็บ และการฝกปฏิบัติการทําบทเรียน
ออนไลน
1093201 เครือขายคอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต
3(2-2)
Computer Networks and Internet System
พื้นฐานระบบการสื่อสารขอมูล สัญญาณ ลักษณะขอมูลแบบอนาล็อกและดิจิตอล โมดูเลชั่น
มัลติเพล็กซิ่ง มาตรฐานสถาปตยกรรมเครือขายโอเอสไอและอินเทอรเน็ต โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี เครือขาย
เฉพาะบริเวณ การทํางานของอุปกรณเครือขาย การออกแบบและติดตั้งเครือขาย การบริหารจัดการ
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ดูแล หองปฏิบัติการ และเครือขายคอมพิวเตอรในสถานศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ดานเครือขายคอมพิวเตอร ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1093101 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Management Information System for Education
ระบบงานบริ ห ารในสถานศึ ก ษา การนํ า ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการบริ ห าร การ
ลงทะเบียนนักศึกษา ระบบบุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ ระบบควบคุมงบประมาณ ศึกษาตัวอยาง
โปรแกรมที่ ใ ช ใ นการจั ด การบริ ห าร ฝ ก ปฏิ บั ติ เ ขี ย นโปรแกรมและพั ฒ นาโปรแกรมด า นการบริ ห าร
สถานศึกษา
1093208 เกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Computer Games for Education
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชกับเกม ประเภทเกมที่ใชในวงการศึกษา ความคิดพื้นฐานในการ
พัฒนาเกมเพื่อใหเกิด ความคิดสรางสรรค การสรางเกมสําหรับพัฒ นาการเรียนรู โดยเนนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การฝกปฏิบัติการสรางเกมเพื่อการศึกษา ตลอดจนการใชและการประเมินผลเกมในการศึกษา
1093102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Architecture
ลั ก ษณะของสถาป ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร ผลกระทบที่ มี ต อ การออกแบบและขี ด
ความสามารถของระบบ การประเมินราคาตอขีดความสามารถ โครงสรางระบบคอมพิวเตอรรวมถึงอุปกรณ
ภายในตางๆ อุปกรณตอพวงภายนอกตางๆ และระบบไฟฟาภายในคอมพิวเตอร การสงตอขอมูลและ
อินเตอรเฟสกับอุปกรณภายนอก
หน ว ยประมวลผลกลาง วั ฏ จั ก รคํ า สั่ ง สถาป ต ยกรรมชุ ด คํ า สั่ ง
ภาษาเครื่ อ งและ
ภาษาแอสเซมบลี ไปปไลน การขัดจังหวะ ระบบอินพุต/เอาตพุต ลําดับขั้นของหนวยความจํา การทํางาน
แบบสายทอ เวกเตอร และรูปแบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
1094102 โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 1
3(2-2)
Computer Education Project 1
แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา หลักสูตรระดับ การศึกษาขั้นพื้น ฐาน ปญหาทางการศึกษา
รูปเลมรายงาน บทที่ 1 ที่ มาของปญหา วัตถุประสงค กรอบแนวคิดของโครงงาน บทที่ 2 วรรณกรรม
ทีเ่ กี่ยวของ บทที่ 3 วิธีการดําเนินการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรศึกษา
1094202 โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 2
3(2-2)
Computer Education Project 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 1
การดําเนินการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรศึกษาตามที่ไดกําหนดไวในบทที่ 3 รายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา1 การเขียนผลการดําเนินการพัฒนา การอภิปรายผลของโครงงานคอมพิวเตอร
ศึกษาการเขียนคูมือการใชงาน ภายใตขอกําหนดของจรรยาบรรณวิชาชีพ
1094201 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับคอมพิวเตอร
3(2-2)
Fundamental Mathematics for Computer
พื้ น ฐานเกี ่ ย วกั บ ตรรกศาสตร ทฤษฎีจํา นวน เซต ความสัมพันธ ฟงกชั่น ขั้น ตอนวิธี
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร การนับ พีชคณิตบูลีน เมตริกซที่ เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ความสัมพันธเวียน
เกิด และขายงาน ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมกับเซต
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หนวยกิต

1091202 โครงสรางขอมูล
3(2-2)
Data Structures
การออกแบบและการวิเคราะห ขั้นตอนวิธี ชนิดขอมูล โครงสรางขอมูล การคํานวณเวลา
ที่ใชในการทํางานของขั้นตอนวิธี 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 การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตในงานหองสมุดทั้งแบบออนไลนและออฟไลน
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
การวิเคราะหและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน ตามรูปแบบการสอนตางๆ
โดยบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จิตวิทยาการเรียนรู การนํามาตรฐานตางๆ มา
ใช ในการวิ เ คราะหและออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอรชว ยสอน วิธีการประเมิน ผลิตภัณฑที่ไดจากการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1093204 การออกแบบบทเรียนสื่อประสม
3(2-2)
Multimedia Instruction Designs
แนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางด า นงานกราฟ ก เพื่ อ การผลิ ต สื่ อภาพ เสี ย ง และภาพเคลื่อ นไหว การตั ดต อ วี ดิทั ศ นร ะบบดิ จิ ทั ล
เพื่ อ การศึ ก ษารวมถึ ง หลั ก พื้ น ฐานการผลิ ต งานมั ล ติ มี เ ดี ย และการฝ ก ปฏิ บั ติ ส ร า งงานมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ
การศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

หนา 15

1093205

การเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Web Programming for Education
แนวคิ ด ประเภท การออกแบบ การเขีย นโปรแกรมบนเว็ บ การตกแตง ภาพ การทํ า
ภาพเคลื่ อนไหว การเขี ย นโปรแกรมติ ด ตอฐานขอมูล การโฆษณาบนเว็บไซต การนําขอมูล ขึ้น สูร ะบบ
อินเทอรเน็ต การปรับปรุง และดูแลเว็บไซต และฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
1093206
การใชงานกลองดิจิทัล
2(1-2)
Digital Camera Usage
หลักการทํางานของกลองดิจิทัล เปรียบเทียบการใชงานระหวางกลองฟลมกับกลองดิจิทัล
องคประกอบของกลองดิจิทัล หลักการจัดภาพและวิธีการถายภาพ ประเภทของกลองดิจิทัล การนําภาพ
ดิจิทัลมาตกแตงโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เทคนิคตางๆ ในการตกแตงภาพ เชน การปรับแสง การรีทัชภาพ
การแกไขความเพี้ยนของแสง เปนตน
1093207 สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Animation and Sound for Education
การทํ าภาพเคลื่ อนไหว การสรา ง การตัดต อ การบัน ทึก การปรั บแตงเสีย ง การผลิ ต
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใชสําหรับการศึกษาหรือประกอบสื่อการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม
ประยุกตและระบบคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการเสียง ภาพเคลื่อนไหวสําหรับงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
1094104 การวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา
2(1-2)
Research in Computer Education
แนวคิดในการเลือกประชากร กลุมตัวอยาง คาสถิติ การเขียนขั้นตอนการพัฒนา และการ
สร า งแบบสอบถามสํ า หรั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กรณี ศึ ก ษาการวิ จั ย ทาง
คอมพิวเตอรศึกษา
1094203 การสัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา
2(1-2)
Seminar on Computer Education
หลักการ ทฤษฎี องคประกอบ และรูปแบบการสัมมนา การศึกษาเกี่ยวกับความกาวหนา
แนวคิดที่แปลกใหม ผลงานที่มีคุณคา และปญหาทางคอมพิวเตอรศึกษา วิธีการจัดการและดําเนินการ
สัมมนา
1093202 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและความปลอดภัย
3(2-2)
Electronic Commerce and Security
แนวคิ ด และรู ป แบบของการพาณิช ยอิ เล็ กทรอนิก ส พื้น ฐาน ความก าวหน า ผลกระทบ
การประยุกตใชเครือขายสารสนเทศเพื่อการคาในรูปแบบตางๆ ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1091203 การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Publishing Production
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ กระบวน การ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ การจัดองคประกอบของสื่อสิ่งพิมพ ประเภทตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ การฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
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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 การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดทํา แผนการจัดการ
เรียนรูวิชาคอมพิวเตอร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1094101 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3(2-2)
Computer Learning Management for High School Education
หลักการสอนวิชาคอมพิวเตอร รูปแบบ เทคนิค และวิธีสอนในการสอนวิชาคอมพิวเตอร การ
วัดและประเมินผลการสอนวิชาคอมพิวเตอร การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูวิชาคอมพิวเตอร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
4 หนวยกิต
1093203 โปรแกรมประยุกตเพื่อการศึกษา
2(1-2)
Application Programming for Education
การศึกษา คนควา สํารวจการใชโปรแกรมประยุกตในการพัฒนาการศึกษาประเภทตางๆ
ที่ใชในปจจุบัน 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
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรสาขานี้ ซึง่ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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