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รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
             ภาษาไทย       :         ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (5 ปี) 
             ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Education Program in Computer Education  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ช่ือเต็ม (ไทย) :          ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ช่ือย่อ (ไทย) :          ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :          Bachelor of Education (Computer Education) 
 ช่ือย่อ (อังกฤษ) :          B.Ed. (Computer Education) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
           (ไม่มี) 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  167 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1  รูปแบบ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 
       5.2  ภาษาที่ใช ้
    ภาษาไทย 
       5.3  การรับเข้าศึกษา 
    รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
       5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

มคอ.2 
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       5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   
 
 
 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
6.1  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
6.2  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6.3  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
6.4  นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6.5  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6.6  นักพัฒนาเว็บไซต์ 
6.7  นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์ 
6.8  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 

โครงสร้างหลักสูตร  
         แบ่ ง เป็ นห มวดวิ ชา ท่ี สอดคล้องกั บ ท่ี ก าหน ดไว้ ใน เกณ ฑ์ ม าตรฐานห ลัก สูตรขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30  หน่วยกิต 
   1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                  9  หน่วยกิต 
   2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         6   หน่วยกิต 
   3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   6  หน่วยกิต 
   4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9  หน่วยกิต 
          หมวดวิชาเฉพาะด้าน      131  หน่วยกิต 
   1)  กลุ่มวิชาชีพครู        50  หน่วยกิต 
         -  วิชาชีพครูบังคับ                  44  หน่วยกิต 
         -  วิชาชีพครูเลือก                    6  หน่วยกิต 
   2)  กลุ่มวิชาเอก                   81  หน่วยกิต 
         -  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                  69  หน่วยกิต  
         -  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก         6  หน่วยกิต 
                                     -  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                       6  หน่วยกิต 
           หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                            6  หน่วยกิต 
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                       ให้ เ ลื อ ก เรี ย น ร า ย วิ ช า ใด ๆ  ใน ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
ราชนครินทร์ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
       1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 
 1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารบังคับ 3 
AGE111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เลือกเรียน 6 
AGE112 
AGE113 
AGE214 
AGE215 
AGE216 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการเรียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

       1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 6 
AGE121 
AGE122 
AGE123 

ความจริงของชีวิต 
สุนทรียภาพของชีวิต 
จิตวิทยากับการพัฒนาตน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

       1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 6 
AGE131 
AGE132 
AGE233 
AGE234 
AGE235 

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
วิถีไทย 
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
บางปะกงศึกษา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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       1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือกเรียน 9 
AGE141 
AGE142 
AGE143 
AGE244 

วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต 
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
       2.1  กลุ่มวิชาชีพครู 50 
          2.1.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 44 
ECI201 
ECI301 
EED101 
EED301 
EED401 
EED501 
EED502 
EET201 
EFA101 
EFA401 
EPG201 
EPG301 
ERE301 

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
หลักการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม 
การทดลองสอน 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
การศึกษาและความเป็นครู 
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา 
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
6(300) 
6(300) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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ERE401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

          2.1.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 6 
EEN101 
EET216 
EET316 
EET317 
EFA201 
EFA302 
EFA303 
EPE401 
EPG307 
EPG308 
ESC201 
ESC301 
ETH101 

ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้
การใช้ส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา 
การผลิตและการน าเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
การส่ือความหมายส าหรับครู 
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
ประวัติการศึกษาไทย 
ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 
มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 
ความคิดสร้างสรรค์ 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
ภาษาไทยส าหรับครู 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา หน่วยกิต 
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2.2  กลุ่มวิชาเอก 137 
                2.2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 
ECE101 
ECE102 
ECE103 
ECE201 
ECE202 
ECE203 
ECE204 
ECE205 
ECE206 
ECE207 
ECE208 
ECE209 
ECE301 
ECE302 
ECE303 
ECE304 
ECE305 
ECE306 
ECE307 
ECE401 
ECE402 
ECE404 
ECE405 

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 
ระบบปฏิบัติการ                                                                                            
โครงสร้างข้อมูล  
โครงสร้างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และดีสครีต   
การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา    
การผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา   
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน  
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   
การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา   
การซ่อมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
จริยธรรมและกฎหมายส าหรับครูสอนคอมพิวเตอร์   
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ระบบการส่ือสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต                                                                
การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ   
เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา    
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                                                                                   
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา    
การออกแบบการสอนบนเว็บ     
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษา 
การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา   
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5)  
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 6 
ECE403 
ECE406    

การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 
การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2       

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
AGE111 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 

                 2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 
ECE308 
ECE309 
ECE310 
ECE311 
ECE312 
ECE313 
ECE314 
ECE315 
ECE316 
ECE410 
ECE411 
ECE412 
ECE413 
ECE414 
ECE415 

โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง 
การประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการบ ารุงรักษา  
ระบบส านักงานอัตโนมัติทางการศึกษา  
การออกแบบและการผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง               
ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย      
เทคนิคการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์  
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  
โครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ส่ือภาพเคล่ือนไหวและเสียงดิจิตอลเพื่อการศึกษา  
การประกอบธุรกิจด้านส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 ศึกษาให้เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือส่ือสาร สามารถจับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าได้ ท าให้เห็นถึงความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศทางวิชาการ และให้ตระหนักใน
คุณค่าคุณธรรมจริยธรรม 
 
AGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้บทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาทสมมุติ
ในช้ันเรียนตลอดจนศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ 
 
AGE113 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีเทคนิคในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านเพื่อระบุใจความส าคัญและระบุ
รายละเอียด ตลอดจนการสรุปความ และให้มีทักษะการสืบค้นข้อมูล 
 
AGE121 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Meaning of Life 
 ศึกษาสาระส าคัญแห่งความจริงของชีวิต ความหมาย ความมุ่งหมาย พัฒนาการและคุณค่า
ศีลธรรมของชีวิต คุณธรรม จริยธรรม สภาพปัญหาของสังคมไทย ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิ ต และ
แนวทางการแก้ไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะห์เพื่อน้อมน ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมให้เหมาะสมกับสติปัญญาและความเช่ือ น าชีวิตไปสู่สันติสุขและ
สันติภาพแห่งสังคม 
 
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
 ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น 
ศาสตร์ทางการได้ยิน และศาสตร์ทางด้านการเคล่ือนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า จาก 1. ระดับการร าลึก 2. ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย และ 3. น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Psychology and Self Development 
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 ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยา การน ากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการท างาน การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข 
 
AGE131 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 Contemporary World Affairs 
 ศึกษาความขัดแย้งและความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลกหลังเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังศึกษาวิกฤตการณ์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
การแสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม่ ท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในโลกปัจจุบั น 
ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดระเบียบโลก
ใหม่ และแนวโน้มของสังคมโลกปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
AGE132 วิถีไทย 3(3-0-6) 
 Thai Living 
 ศึกษา ธรรมชาติของมนุษย์ หน้าท่ีของสังคมมนุษย์ โครงสร้างสังคม ความเป็นมาของสังคมไทย 
ความรู้เกี่ยวกับสังคมโลก วิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพปัญหาสังคม แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
 

AGE141 วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
 Science and Life Development 
 ศึกษาความส าคัญของการพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดทางด้านสุขภาพ ยาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การคุ้มครองผู้บริโภค อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
อนามัยการเจริญพันธุ์ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อมนุษย์ 
สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
 

AGE142 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 Mathematics and Statistics for Daily Life 
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 กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
การให้เหตุผลและการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น ดอกเบ้ีย และการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจและใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 
 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวล ผลข้อมูล 
การใช้งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมส าเร็จรูป  การบริการต่างๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน และอนาคตได้ 
 

AGE214 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป 3(3-0-6) 
 English for General Reading and Writing 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฉลาก 
สัญลักษณ์ แผนภูมิ และโฆษณา รวมท้ังเว็บไซต์ ตลอดจนการเขียนโต้ตอบจดหมาย และอีเมล์ กรอกข้อมูล 
เช่น ใบสมัครงาน 
 

AGE215 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  
 ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเน้นความเข้าใจ การเขียนสรุป และการน าเสนอจาก
ส่ิงท่ีอ่าน 
 
AGE216  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ส าหรับผู้เรียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน 
 ฝึกทักษะท้ัง 4 อย่างบูรณาการ โดยฝึกทักษะการฟัง การออกเสียงและการพูดขั้นพื้นฐานท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกทักษะการเขียนประโยคง่ายๆ ฝึกทักษะการอ่านข้อความส้ันๆ และศัพท์ท่ีใช้ใน
ชี วิ ตป ระจ าวั น  รวม ท้ั ง ศึ กษ า  และ ฝึกฝน ตั วอั ก ษ รฮิ ร างาน ะ  คาตะ ค าน ะและ ตั วอั ก ษ ร คัน จิ
เบ้ืองต้น ประมาณ 80 ตัว 
 
AGE233 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Human and Environment 
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 ศึกษา ความหมาย ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากร โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ปัญหาท่ีเกิดจากสภาวะโลกร้อน รวมทั้งแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยเน้นส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
 

AGE234 บางปะกงศึกษา 3(3-0-6) 
 Bangpakong Studies 
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปัญหาในอดีตและปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
บางปะกง 
 
AGE235 เศรษฐกิจพอเพยีง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ การน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในการท างาน 
 
AGE244 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
 Sport and Exercise Sciences  
 ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องกับกายวิภาค สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาศาสตร์ วิธีการเลือกและหลักการออกก าลังกายท่ีถูกต้องเหมาะสม การป้องกันการ
ปฐมพยาบาล การรักษาการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและทางการกีฬาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ การประเมินผลทางสมรรถภาพทางกายโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพท่ีทันสมัยโดยการน าขบวนการวิจัยมาประเมินผล และวิธีการเขียนโครงการ
พัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองค์กรและท้องถิ่น แล้วน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันและอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
 
ECI201 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
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 Curriculum and Curriculum Development 
ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ท่ีส าคัญ ความหมายและ

ความส าคัญของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ หลักการ จุดหมาย โครงสร้างการจัดการ
เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง พื้นฐานการ
สร้างและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ECI301 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Learning Management 

ความหมายและความส าคัญของการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
 
EED101 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 
 Languages and Culture for Teachers 

การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับส่ือสารในช้ันเรียน ก ารใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษารากฐานทางวัฒนธรรมท่ีอยู่ในภาษา 
วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของท้ังสองภาษา การส่ือสารด้วยภาษาโดย
ค านึงถึงวัฒนธรรมเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
EED301 การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม 1(0-2-1) 
 Teaching Observation and Participation 

การศึกษาท้ังในช้ันเรียนและในสถานศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน งานในหน้าท่ี
ครูผู้สอน หน้าท่ีครูประจ าช้ัน การบริหารงานของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตร รวมท้ังการน าหลักสูตรไปใช้ การวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูล น าเสนอผลการศึกษา 
 
EED401 การทดลองสอน 1(0-2-1) 
 Trial Teaching 

การฝึกปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู้ วิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก การผลิตส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการปกครองนักเรียน 
ทดลองการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
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EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(300) 
 Professional Teaching Practice in School 1 

การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การใช้เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ สอดคล้องตามสาขาวิชา การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและการใช้ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การท า
วิจัยในช้ันเรียน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
จัดท าบันทึกและรายงานผลการเรียนรู้ การสัมมนาการศึกษา 
 
EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(300) 
 Professional Teaching Practice in School 2 

การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การใช้เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ สอดคล้องตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การผลิตและการใช้ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การท าวิจัยในช้ันเรียน การน า
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู้ การสัมมนาการศึกษา 
 
EET201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Technology and Innovation 

ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การ
ส่ือความหมาย ประเภทส่ือการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช้ การผลิต การเก็บรักษา การ
ออกแบบ และการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน ความหมาย ความส าคัญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การค านวณเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน การผลิต 
มัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน เช่น ส่ือน าเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และการสืบค้น
สารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติผลิตส่ือพื้นฐานและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน 
 
EFA101 การศึกษาและความเป็นครู 3(3-0-6) 
 Education and Teacher Characteristics 

ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก รูปแบบการจัดการศึกษา 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู บทบาทหน้าท่ีของ
ครู คุณลักษณะของครูท่ีดี บุคลิกภาพของครู มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 
 
 
 
EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administrative and Educational Quality Assurance 

ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ออกแบบระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหาร
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การน าแผนการบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ การประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
EPG201 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Psychology 

ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน วิธีการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาเด็กพิเศษ ความหมาย
ของการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และการ
ประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
EPG301 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(3-0-6) 
 Guidance and Counseling 

ความหมาย ความส าคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการ
และการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการให้ค าปรึกษา บทบาท
หน้าท่ีของผู้ให้ค าปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวและผู้ให้ค าปรึกษา 
 
ERE301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Measurement and Evaluation 

หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
กับการประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคท่ีใช้ในการวัด
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
สถิติเบ้ืองต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ประเมินผลจากแฟ้ม
สะสมงาน ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม และ
แปลความหมายของคะแนนจากการสอบ 
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ERE401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research 

ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความส าคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
ขั้นตอน เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในช้ันเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย 
การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย สร้างเครื่องมือ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
น าเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และการวิพากย์ผลงานวิจัย 
 
 
 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 
 

EEN101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(3-0-6) 
 English for Teachers 

การเสริมสร้างทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือความหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ 
และพัฒนาวิชาชีพครู 
 

EET216 อินเทอร์เน็ตเพือ่การเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Internet for Learning 

ความหมาย ความส าคัญ ข้อดี ข้อจ ากัด มารยาทในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต กฎหมายการ
กระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตฝึกปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การน าเสนอ และผลิตส่ือเพื่อการ
เรียนรู้ 
 

EET316 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Mass Media for Education 

ความส าคัญของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา หลักการ การใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายข้อมูลสากล และส่ือสารสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในรูปแบบอื่น การใช้และเลือกรับข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้ส่ือมวลชนเพื่อการจัดการศึกษา 
 

EET317 การผลิตและการน าเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production and Presentation Multimedia for Education 
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การศึกษาความหมาย ความส าคัญ ข้อดี ข้อจ ากัด และประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ศึกษากระบวนการออกแบบ และการประเมินส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ และสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 

EFA201 การสื่อความหมายส าหรับครู 3(3-0-6) 
 Communication for Teachers 

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการส่ือความหมายของมนุษย์ ทักษะการส่ือความหมายของ
ธรรมชาติของการส่ือความหมายของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนการ
สอน การส่ือความหมายของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

EFA302 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 Educational for Community Development 

ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน 
การศึกษาและส ารวจปัญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผล
การพัฒนาชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ชุมชน 
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Educational History 

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทยแต่ละสมัย เริ่มต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน 
โครงสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทยในสมัยต่างๆ 
 

EPE401 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Senior Scout Basic Unit Leader Training Course 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
การเปิดแกรนด์ฮาวล์และแนวปฏิบัติหน้าเสาธง การสาธิตวิชาชาวค่าย ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การ
แสดงความเคารพ การแต่งกาย การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ แนว
การฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าของลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หมู่ลูกเสือภาคปฏิบัติ การ
ฝึกอบรมอย่างมีความหมาย การพักแรมค้างคืนโดยมีอุปกรณ์ขนาดเบา การฝึกทักษะทางลูกเสือ การ
ฝึกอบรมนายหมู่ การส ารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม
กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกลและการพักแรม การท าโครงการเสนอ แผนปฏิบัติงาน
ส่วนตัว แนวการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น การมีจิตอาสา 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจ าวันของลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ 
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EPG307 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 3(3-0-6) 
 Human Relations for Teachers 

ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู หลักการ องค์ประกอบ 
กระบวนการ เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความขัดแย้งและวิธีการลดความขัดแย้ง วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน 

 

EPG308 ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 

ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ หลักจิตวิทยากับ
ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ อุปสรรคของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการพัฒนาและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิธีการประเมินความคิดสร้างสรรค์ กลวิธีในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

 

ESC201 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development  

แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบยั่งยืน เสริมสร้างแนวคิดแบบ
องค์รวม และความสมดุลแห่งสุขภาวะ เพื่อการพัฒนาทางส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสัมพันธ์กับสังคมโลก ปลูกฝังค่านิยม เหตุผลเชิงจริยธรรมและ
การตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม 
   
ESC301 กฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Laws for Daily Life 

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายไทยและการบังคับใช้กฎหมาย การจัดท า
กฎหมายไทย และกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ และศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีส าคัญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายอาญา 
กฎหมายอื่นๆ ท่ีควรรู้และปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น กฎหมายครอบครัว สัญญาซื้อขาย พ.ร.บ. 
เป็นต้น ปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
อย่างสันติ 
 
ETH101 ภาษาไทยส าหรับครู 3(3-0-6) 
 Thai for Teachers 
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ลักษณะส าคัญและลักษณะย่อยของภาษาไทย ระบบเสียง ค า การจ าแนกค า การสร้าง
ค า ความหมายของค า การสร้างประโยค ลักษณะประโยค การเรียงล าดับค า การใช้ถ้อยค า ภาษา
สุภาพ ราชาศัพท์ อักขรวิธี การอ่านและการเขียนสะกดการันต์ และความรู้หลักภาษาไทยท่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับครู 

 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 

ECE101  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5)                       
 Computer in Education  

  ความหมายของคอมพิวเตอร์  และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  องค์ประกอบ การท างาน 
ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์ ประวัติและเหตุการณ์ส าคัญของคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์และ
หน้าท่ีการใช้งาน  ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา  บทบาทของคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อการศึกษา  การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษา  และคอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริการนักศึกษา  

 
ECE102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม     3(2-2-5)                       

Computer Programming and Algorithm  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม  องค์ประกอบและหน้าท่ีของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการท างานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน  การวิเคราะห์และการออกแบบ อัลกอริทึมแบบล าดับการตัดสินใจ 
(Sequential decision), การท าวนซ้ า (Repeatition), แบบโมดูล (Modular), การเรียกซ้ า (Recursion) 
 
 
ECE103  ระบบปฏิบัติการ                              3(2-2-5)  

Operating System  
  ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการ ประเภท

ของระบบปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากร การจัดหน่วยความจ า      การจัดกระบวนการ การจัดระบบ
แฟ้มข้อมูล การประสานงานกระบวนการ การขัดจังหวะ การประมวลผลแบบกระจายงาน ระบบการท างาน
แบบขนาน วิเคราะห์บทบาทและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์  เลือกฝึกปฏิบัติการ 
การใช้ดอส ยูนิกซ์ วินโดวส์ ลีนุกซ์ และระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ในปัจจุบัน  
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ECE201  โครงสร้างข้อมูล                                                  3(2-2-5)  

Data Structure  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริง (String Processing) แถว

ล าดับ ระเบียน และตัวช้ี (Arrays Records and Pointers) รายการโยง (Linked Lists) กองซ้อน (Stacks) 
คิว (Queues) และการเรียกซ้ า (Recursion) ต้นไม้ (Tree) กราฟ (Graphs) การจัด เรียงล าดับและการค้นหา 
(Sorting and Searching) โดยการฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมด้านโครงสร้างข้อมูล  

 
ECE202  โครงสร้างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และดีสครีต                           3(2-2-5)  
  Mathematics and  Introduction to Discrete Concept 

การทบทวนความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างคณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์และดิสครีต เช่น ศึกษา
กราฟ ต้นไม้ และการค้นหา โดยต้นไม้ทวิภาค วิธีของปริมและดัจคสทรา ตรรกศาสตร์ และการพิสูจน์พีชคณิต
แบบบูลีนและวงจรตรรก พีชคณิตของเซต และสายอักขระ กลุ่ม และกลุ่มย่อย แ บบชนิด ของข้อมูลท่ีเป็น
โครงสร้างพีชคณิตความสัมพันธ์สมมูล และการแบ่งกั้น สมการผลต่าง และฟังก์ชันปรากฎซ้ า คณิตศาสตร์
ส าหรับ เครื่องสถานะจ ากัด เครื่องท่ีมีความจ า และเครื่องทัวริ่ง 
  
ECE203     การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา                                       3(2-2-5) 

Educational Information System Management   
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท ประเภทและประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ แนวคิด
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา ขอบข่ายสารสนเทศของสถานศึกษา สารสนเทศพื้ นฐานของ
สถานศึกษา สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และสารสนเทศเพื่อการรายงานวิชาการ การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ก ารน าข้อมูลและ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมและ/หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
 
ECE204     การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่การศึกษา                                          3(2-2-5) 

Electronic Media Production for Education 
ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา การใช้จิตวิทยาการ

เรียนรู้เพื่อการสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม การผลิตส่ือ การใช้ส่ือรวมถึงการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตส่ือทางการศึกษา การประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
ECE205     การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น                                  3(2-2-5) 

     Production in Electronic media for Education 
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     การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง ออกแบบ ตัดต่อ บันทึกและผลิตวัสดุกราฟิกส์เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การฝึกอบรม งานออกแบบด้านต่าง ๆ รูปแบบของแฟ้มภาพ หลักการ และการสร้างภาพเคล่ือนไหว 
วิธีการสร้างภาพสามมิติ กรรมวิธีและขั้นตอนการสร้าง เช่น การท าโมเดลล่ิงและการสร้างเท็กซ์เจอร์ และ
ฝึกฝนการใช้โปรแกรมท่ีสอดคล้องกัน เนื้อหา เช่น 3D MaxStudio, Maya เป็นต้น 
 
ECE206 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์                                    3(2-2-5)  
  Computer Language Programming  
  การศึกษาพื ้น ฐานของภาษาส าหรับการเข ียนโปรแกรม   รูปแบบไวยากรณ ์ประกอบ
ภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าส่ัง I/O  อธิบายความหมายเชิงวัตถุ แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
เชิงวัตถุ  แนะน าวิธีการเขียนโปรแกรม หลักการส าคัญ  และโครงสร้างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C++, Java เป็นต้น รวมท้ังสามารถเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ส าหรับงานต่างๆ ได้ 
 
ECE207     การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา                                               3(2-2-5) 

     Database Management  for Education 
                การศึกษาแนวคิดและความส าคัญของระบบฐานข้อมูล รูปแบบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล 
การท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบระบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ความคง
สภาพและความปลอดภัยของข้อมูล ระบบการส ารองข้อมูลและการเรียกคืน การวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล การ
บริหารฐานข้อมูลผลกระทบของการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ  ฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
 
ECE208     การซ่อมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์                    3(2-2-5) 

Computer Maintenance and Interface 
  การศึกษาโครงสร้างความส าคัญอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หลักการท างานของระบบ 
BUS (3-BUS Architecture) สัญญาณนาฬิกา การอินเทอร์เฟสหน่วยต่างๆ  อุปกรณ์และการประกอบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อม วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการซ่อม และบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ  
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ECE209     จริยธรรมและกฎหมายส าหรับครูสอนคอมพิวเตอร์                   3(2-2-5) 
     Ethics and Laws for Computer Teacher  

      ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักการเชิงคุณธรรมจริยธรรมท่ีครูสอนคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ จริยธรรม
และบทบาทหน้าท่ีในการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
การคุ้มครองสิทธิ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทรัพย์ สินทางปัญญา 
กฎหมายอาขญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูคอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ให้มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเกิดขึ้นจากกรณีตัวอย่างในโลกความจริงท่ีปรากฏมาแล้วและ/หรือท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 
ECE301     การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                                   3(2-2-5) 
               Graphic Design by Computer 
      การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง  ออกแบบ  ตัดต่อ  บันทึกและผลิตวัสดุกราฟิก  การสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  การฝึกอบรม  และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ   

 
ECE302     ระบบการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต                                          3(2-2-5) 
                Data Communications and Internet 
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการส่ือสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการจัดการรับ-ส่ง
ข้อมูล ระบบการส่งข้อมูล ชนิดการส่งข้อมูล โมเด็มอินเตอร์เฟสมาตรฐาน ชนิดของสายส่ือสาร และเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต 

 
ECE303  การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ                           3(2-2-5)  
  Web Programming  
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ รูปแบบไวยกรณ์และลักษณะค าส่ังการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต เช่น HTML, Java, PHP, ASP การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้  
ปฏิบัติการออกแบบและการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บเพื่อการศึกษา 
 
ECE304     เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                              3(2-2-5) 
               Computer Network 
               องค์ประกอบและการท างานของระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการท่ีใช้บนระบบเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบต่างๆ หลักการพื้นฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะท่ี (LAN) ระบบข่ายงานแฟ้ม
บริการ (Client/Server) เครือข่ายทีซีพี/ไอพี และบริการต่างๆ โพรโตคอลการหาเส้นทาง และการควบคุมคับ
ค่ังในระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น เทคโนโลยีเครือข่ายใช้สายและไร้สาย การออกแบบข่ายงาน
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เฉพาะท่ี และข่ายงานระยะไกล การเดินสายสัญญาณ การจัดการระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้งาน การ
จัดการระบบความปลอดภัยและการวิเคราะห์สมรรถภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
ECE305      การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา                      3(2-2-5) 
 System Analysis and Design for Computer Education 
 หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์  การ
ตรวจสอบระบบ  ศึกษาความเป็นไปได้  การวิเคราะห์รายละเอียดระบบท่ีใช้ใหม่กับระบบเดิม  การออกแบบ
ระบบ การสร้างหรือพัฒนาระบบ การปรับเปล่ียน และบ ารุงรักษาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 
ECE306     สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                                                        3(2-2-5) 
               Microprocessor Architecture 

     การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีส่วนต่าง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ชุดค าส่ัง
ของไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการท างานของไอซี หน่วยความจ าชนิด RAM และROM สถาปัตยกรรมของระบบ
ไมโครโพรเซสเซอร์ กระบวนการของซีพียู การจัดระบบการเช่ือมต่อวงจรของซีพียูกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้
กลุ่มค าส่ังต่างๆ การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองต้น 
 
ECE307    การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา                            3(2-2-5)  

Java Programming  
  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ไวยากรณ์ แอปเพล็ต และแอปพลิเคชัน                 การ
โปรแกรมเชิงวัตถุ การใช้ไลบรารี มาตรฐานของภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการประยุกต์ใช้
งานด้านการศึกษา 
 
ECE401 การออกแบบการสอนบนเว็บ                                                      3(2-2-5) 
               Web Based Instruction Design  
      ความหมายการเรียนการสอนบนเว็บ  หลักการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ มาตรฐาน 
SCORM  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินผลบทเรียน และการวิจัยเพื่อปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาการสอนบนเว็บ โดย
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน  เช่น Moodle LMS,  Drupal,  Wordplass, Joomla เป็นต้น 
 

ECE402     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา                           3(2-2-5) 
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 Information Communication Technology in Education 
 การศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาให้เหมาะสมท้ังด้านการ
บริหาร การบริการ การเรียนการสอน และกิจการนักเรียน รวมถึงศึกษาผลกระทบจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสารมาใช้ในด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ECE404 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                                     3(2-2-5) 
 Project  for Computer Education 

 การศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะของอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบส่ือสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ 
ปฏิบัติการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนพื้นฐานโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนศึกษาขั้นตอน
การพัฒนาโครงงาน คัดเลือกหัวข้อ ค้นคว้าจัดท าโครงงาน สร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ และน าเสนอผลงาน  
 

ECE405     สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                                                   3(2-2-5) 

               Seminar in Computer Education 
              การศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการสัมมนา วิธีการจัดสัมมนา และฝึกปฏิบัติการ              เพื่อ
แลกเปล่ียนความก้าวหน้า แนวคิดท่ีแปลกใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และผลงานท่ีมีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องหรือการท่ีปฏิบัติงานจริง 
 
วิชาเลือก  
 
ECE308  โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง                         3(2-2-5)  
 Software Package and Application  
  การศึกษาโครงสร้าง เทคนิควิธีการใช้ รวมท้ังการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้ใน
ปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่น โปรแกรมการประมวลผลค า โปรแกรมการประมวลผลตารางงาน โปรแกรมการ
น าเสนอ และโปรแกรมติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่าย เป็นต้น  
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ECE309     การประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการบ ารุงรักษา                      3(2-2-5) 
              Computer Hardware Setting and Maintenance 
              หลักการซ่อมเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ท่ีช ารุด เป็นต้น ฝึกปฏิบัติโดยใช้
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อม วิเคราะห์ปัญหาและเงื่อนไขในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ท้ังซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
ตลอดจนความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 
ECE310     ระบบส านักงานอัตโนมัติทางการศึกษา                                          3(2-2-5) 
               Office Automation System for Education 
              ระบบงานธุรการในสถานศึกษา การจัดท าเอกสาร ลักษณะการจัดเก็บเอกสารการส่ือสารข้อมูล
ภายในสถานศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การจัดการงบประมาณบุคลากรภายในสถานศึกษา ฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดการงานด้านธุรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
ECE311     การออกแบบและการผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง                                    3(2-2-5) 
               Design and Manufacture of  e-Learning 
 การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ และพัฒนาการของอีเลิร์นนิ่ง คอมพิวเตอร์กับการ
เรียนการสอน  เทคนิคการพัฒนาบทเรียนอีเล่ินนิ่ง การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้พัฒนา
หน่วยการเรียน  แบบทดสอบส าหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนอีเล่ินนิ่ง และการประเมินผลบทเรียน 
 
ECE312    ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์                                             3(2-2-5) 

 English for Computer Teachers  
  การฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน  ศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์และเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพครูคอมพิวเตอร์  
 
ECE313  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                             3(2-2-5)  

Computer Assisted Instruction  
  หลักการทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กระบวนการวิเคราะห์

เนื้อหาและการวิเคราะห์ผู้เรียน และขั้นตอนการออกแบบและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิธีการน า
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  การสร้างโปรแกรมหรือการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมา
พัฒนาการเรียนการสอน  
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ECE314   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย                    3(2-2-5)  
  Application Program for Statistics and Research  
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการค านวณค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเช่ือมั่นของเครื่องมือการวิจัย การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย และเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน 
 
ECE315 เทคนิคการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์                                             3(2-2-5) 
               Training Technique for Computer 
               กระบวนการจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ 
ธรรมชาติของผู้เรียน กระบวนการกลุ่ม การวางโครงการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์การน าแนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาทางไกลและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม (Computer BasedTraining) มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดฝึกอบรม การผลิตและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมท้ังแบบออฟไลน์และออนไลน์ การประเมินผล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรม 
 
ECE316 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์                                                        3(2-2-5) 
               Electronic Learning Development 
               หลักการพื้นฐานของการเรียนรู้ทางไกล โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่ือสารทางไกลอื่น ๆ หลักการและทฤษฎีการจัดท าบทเรียนออนไลน์ การวัดคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ 
แนวคิดเกี่ ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้  (Learning ManagementSystem) การจัดเก็บเนื้ อหา การ
ลงทะเบียน การจัดเก็บแบบฝึกหัดและข้อสอบ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีระบบฐานข้อมูลท่ี
สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา โดยจะเอื้ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน ผู้ผลิตและผู้ดูแลระบบ 
การฝึกปฏิบัติการท าบทเรียนออนไลน์ 
 
ECE410 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา                                               3(2-2-5) 
               Special Topics in Computer Education 
              การศึกษาและส ารวจถึงประเด็นทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ท่ีจะน ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
หรือการจัดการทางการศึกษาให้ทันสมัย โดยมีการแสวงหาทฤษฏี หลักการและเทคโนโลยีท่ีจะปฏิบัติใช้ให้
เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม หรือการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพื่อให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบ
แผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย ท่ีมีทิศทางเพื่อการค้นหาความเป็นไปได้ท่ีจะเสนอเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วย
เพิ่มพูนประสิทธิภาพกิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคน 
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ECE411     การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                                                3(2-2-5) 
               Object Oriented Analysis and Design 
              วัฏจักรการพัฒนาระบบ แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบระบบด้วยยูเอ็มแอล (Unified Modeling 
Language-UML) การสร้างแบบจ าลอง การใช้เทคนิคยูสเคส (Use Case) การคิดและการวิเคราะห์เชิง
นามธรรม การออกแบบคลาส การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล (CaseTool) 
 
ECE412 โครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา                                  3(2-2-5) 
 Independent Study for Computer Education  
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ต่างๆ ทางทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง มาหลอมรวมกันเพื่อออกแบบและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
หรือเพื่อตอบปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 
ECE413     สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสยีงดิจิตอลเพื่อการศึกษา                              3(2-2-5) 
               Animation and Sound Digital for Education 
              การท าภาพเคล่ือนไหว การสร้า ง การตัดต่อ การบัน ทึก การปรับแต่งเสียง การผลิต
ภาพเคล่ือนไหวเพื่อใช้ส าหรับการศึกษาหรือประกอบส่ือการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเสียง ภาพเคล่ือนไหวส าหรับงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 
ECE414 การประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา                           3(2-2-5) 
 Computer Education Media Business Association  
  การศึกษา การวิเคราะห์งานธุรกิจด้านส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหรือด้านการจัดการศึกษา 
การฝึกอบรม เพื่อการประกอบธุรกิจ การท าโครงงานจ าลองเพื่อการประกอบธุรกิจด้านส่ือคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
ECE415  การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         3(2-2-5)  

Management of Computer Laboratory    
  การศึกษา วิเคราะห์และออกแบบการจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ศึกษาโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพื่อสามารถปฏิบัติการติดต้ัง บ ารุงรักษา แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนระบบเครือข่ายในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติออกแบบห้องเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

วิชาการสอนวิชาเอก 
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ECE403 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1               3(2-2-5) 
               (Integration and Instruction Management for Computer Subject 1) 
 การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ และกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นการคิดและเช่ือมโยงกับผู้เรียนในเชิงการคิดแบบบูรณาการ และการคิดแบบสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ 
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน การวัดและประเมินผลการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 1-2 
 
ECE406 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2         3(2-2-5) 
               (Integration and Instruction Management for Computer Subject 2) 
 การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ และกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นการคิดและเช่ือมโยงกับผู้เรียนในเชิงการคิดแบบบูรณาการ และการคิดแบบสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ 
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน การวัดและประเมินผลการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 3-4 หรือหลักสูตรวิชาชีพในระดับเดียวกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


