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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มคอ.2

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Computer Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Bachelor of Education (Computer Education)
B.Ed. (Computer Education)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
(ไม่มี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
6.1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
6.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.4 นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6.6 นักพัฒนาเว็บไซต์
6.7 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
6.8 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
โครงสร้างหลักสูตร
แบ่ ง เป็ น ห มวดวิ ช าที่ สอดคล้ อ งกั บที่ ก าหน ดไว้ ใ น เก ณ ฑ์ มาตรฐาน ห ลั ก สู ต รขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
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 เลื อ ก เรี ย น ร า ย วิ ช าใด 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 โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารบังคับ
AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เลือกเรียน
AGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AGE113 ภาษาอังกฤษสาหรับทักษะการเรียน
AGE214 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป
AGE215 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
AGE216 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน
AGE121 ความจริงของชีวิต
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต
AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน
AGE131 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
AGE132 วิถีไทย
AGE233 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
AGE234 บางปะกงศึกษา
AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยกิต
30
9
3
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
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
AGE141 วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต
AGE142 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
AGE244 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

รายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
ECI201
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ECI301
หลักการจัดการเรียนรู้
EED101 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
EED301 การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
EED401 การทดลองสอน
EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
EET201
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
EFA101 การศึกษาและความเป็นครู
EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
EPG201 จิตวิทยาการศึกษา
EPG301 การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
ERE301
การวัดและการประเมินผลการศึกษา

9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
50
44
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
EEN101 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
EET216
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
EET316
การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
EET317
การผลิตและการนาเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
EFA201 การสื่อความหมายสาหรับครู
EFA302 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย
EPE401
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
EPG307 มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
EPG308 ความคิดสร้างสรรค์
ESC201 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ESC301 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
ETH101 ภาษาไทยสาหรับครู

รายวิชา

6
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)

หน่วยกิต
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ECE101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ECE102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
ECE103 ระบบปฏิบัติการ
ECE201 โครงสร้างข้อมูล
ECE202 โครงสร้างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และดีสครีต
ECE203 การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ECE204 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ECE205 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ECE206 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ECE207 การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
ECE208 การซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ECE209 จริยธรรมและกฎหมายสาหรับครูสอนคอมพิวเตอร์
ECE301 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
ECE302 ระบบการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
ECE303 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ
ECE304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ECE305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
ECE306 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ECE307 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ECE401 การออกแบบการสอนบนเว็บ
ECE402 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ECE404 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
ECE405 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
2.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
ECE403 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
ECE406 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2

137
69
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)
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
6
ECE308
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
3(2-2-5)
ECE309
การประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการบารุงรักษา
3(2-2-5)
ECE310
ระบบสานักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
3(2-2-5)
ECE311
การออกแบบและการผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
ECE312
ภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ECE313
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
ECE314
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย
3(2-2-5)
ECE315
เทคนิคการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ECE316
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
3(2-2-5)
ECE410
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
ECE411
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
ECE412
โครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
ECE413
สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
ECE414
การประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
ECE415
การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
AGE111 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้น
Thai for Communication and Information Retrieval

3(3-0-6)
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ศึกษาให้เห็นความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร สามารถจับใจความสาคัญ
วิเคราะห์ ตีความ และประเมิน คุณ ค่าได้ ท าให้เห็ นถึง ความสาคั ญ ของสารสนเทศ ประเภทของทรัพ ยากร
สารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสืบค้นสารสนเทศ การนาเสนอสารสนเทศทางวิชาการ และให้ตระหนักใน
คุณค่าคุณธรรมจริยธรรม
AGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันโดยใช้บทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาทสมมุติ
ในชั้นเรียนตลอดจนศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์
AGE113 ภาษาอังกฤษสาหรับทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาผู้เรียนให้มีเทคนิคในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านเพื่อระบุใจความสาคัญและระบุ
รายละเอียด ตลอดจนการสรุปความ และให้มีทักษะการสืบค้นข้อมูล
AGE121 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
ศึก ษาสาระส าคั ญ แห่ งความจริง ของชี วิต ความหมาย ความมุ่ง หมาย พั ฒ นาการและคุณ ค่ า
ศีลธรรมของชีวิต คุ ณ ธรรม จริย ธรรม สภาพปัญ หาของสัง คมไทย ปั ญ หาที่ เกี่ย วกับ การด าเนิ นชี วิ ต และ
แนวทางการแก้ไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะห์เพื่อน้อมนามาเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมให้เหมาะสมกับสติปัญญาและความเชื่อ นาชีวิตไปสู่สันติสุขและ
สันติภาพแห่งสังคม
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจาแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสาคัญ ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น
ศาสตร์ทางการได้ยิน และศาสตร์ทางด้านการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า จาก 1. ระดับการราลึก 2. ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย และ 3. นาเข้าสู่ความซาบซึ้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self Development
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ศึก ษาความเป็ น มาของจิตวิ ทยา หลั กการและแนวคิด ทางจิต วิท ยา การน ากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการทางาน การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข
AGE131 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
ศึกษาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งศึกษาวิกฤตการณ์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การแสวงหาสั นติ ภาพ การจัดระเบี ยบโลกใหม่ ทั้ง ทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และสัง คมในโลกปัจ จุบั น
ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดระเบียบโลก
ใหม่ และแนวโน้มของสังคมโลกปัจจุบัน

AGE132 วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ศึกษา ธรรมชาติของมนุษย์ หน้าที่ของสังคมมนุษย์ โครงสร้างสังคม ความเป็นมาของสังคมไทย
ความรู้เกี่ยวกับสังคมโลก วิวัฒนาการของสัง คมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงของ
สัง คมโลก ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม สภาพปัญ หาสังคม แนวทางการแก้ไขปัญ หาสังคมไทย ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
AGE141 วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Science and Life Development
ศึกษาความสาคัญของการพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดทางด้านสุขภาพ ยาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวั น การคุ้มครองผู้บริโภค อาหารและโภชนาการ การส่ง เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ โดยตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ มนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
AGE142 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life

3(2-2-5)
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กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
การให้เหตุผลและการตัดสินใจ กาหนดการเชิงเส้น ดอกเบี้ย และการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจและใน
ชีวิตประจาวัน
AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวล ผลข้อมูล
การใช้ ง านโปรแกรมระบบ โปรแกรมส าเร็ จ รูป การบริ ก ารต่ า งๆ บนระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การทารายงาน การนาเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และอนาคตได้
AGE214 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป
3(3-0-6)
English for General Reading and Writing
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น หนัง สือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฉลาก
สัญ ลักษณ์ แผนภูมิ และโฆษณา รวมทั้งเว็บไซต์ ตลอดจนการเขียนโต้ตอบจดหมาย และอีเมล์ กรอกข้อมูล
เช่น ใบสมัครงาน
AGE215 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเน้นความเข้าใจ การเขียนสรุป และการนาเสนอจาก
สิ่งที่อ่าน
AGE216 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
สาหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ โดยฝึกทักษะการฟัง การออกเสียงและการพูดขั้นพื้นฐานที่ใช้ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นประโยคง่ า ยๆ ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นข้ อ ความสั้ น ๆ และศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ป ระ จ าวั น รวม ทั้ งศึ ก ษ า และ ฝึ ก ฝน ตั วอั ก ษ รฮิ รางาน ะ คาตะ ค าน ะ และ ตั วอั ก ษ รคั น จิ
เบื้องต้น ประมาณ 80 ตัว
AGE233 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment

3(3-0-6)
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ศึกษา ความหมาย ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่
มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่เกิ ดจากการใช้ทรัพยากร โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน รวมทั้งแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยเน้นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
AGE234 บางปะกงศึกษา
3(3-0-6)
Bangpakong Studies
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปัญหาในอดีตและปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้า
บางปะกง
AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ การนาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและในการทางาน
AGE244 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Sport and Exercise Sciences
ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาค สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาศาสตร์ วิธีการเลือกและหลักการออกกาลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม การป้องกันการ
ปฐมพยาบาล การรักษาการบาดเจ็บจากการออกกาลัง กายและทางการกีฬาเพื่ อให้มีป ระสิท ธิภ าพ ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ การประเมินผลทางสมรรถภาพทางกายโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพที่ทันสมัยโดยการนาขบวนการวิจัยมาประเมินผล และวิธีการเขียนโครงการ
พัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองค์กรและท้องถิ่น แล้วนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันและอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คาอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
ECI201

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

12

Curriculum and Curriculum Development
ทฤษฎี ห ลัก สู ตร องค์ ป ระกอบหลัก สู ต ร รูป แบบของหลั ก สู ตรที่ ส าคั ญ ความหมายและ
ความสาคัญของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ หลักการ จุดหมาย โครงสร้างการจัดการ
เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง พื้นฐานการ
สร้างและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ECI301

หลักการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ กิ จกรรม
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
EED101

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(3-0-6)
Languages and Culture for Teachers
การใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษส าหรั บ สื่ อ สารในชั้ น เรี ย น การใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การค้ น คว้า และพั ฒ นาองค์ ความรู้ การศึ ก ษารากฐานทางวัฒ นธรรมที่ อ ยู่ในภาษา
วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา การสื่อสารด้วยภาษาโดย
คานึงถึงวัฒนธรรมเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
EED301

การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
1(0-2-1)
Teaching Observation and Participation
การศึ ก ษาทั้ งในชั้น เรี ยนและในสถานศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการสอน งานในหน้ า ที่
ครูผู้ส อน หน้ าที่ ครูป ระจ าชั้น การบริ หารงานของสถานศึ กษา มี ส่ว นร่ว มในการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง
หลักสูตร รวมทั้งการนาหลักสูตรไปใช้ การวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูล นาเสนอผลการศึกษา
EED401

การทดลองสอน
1(0-2-1)
Trial Teaching
การฝึกปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู้ วิชาเฉพาะสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก การผลิตสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมพั ฒนาผู้เรียน และการปกครองนักเรียน
ทดลองการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
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EED501

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(300)
Professional Teaching Practice in School 1
การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญ การใช้เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ สอดคล้องตามสาขาวิชา การ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ การผลิ ต และการใช้ สื่ อ และนวั ต กรรมการเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดโครงการและการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การทา
วิจัยในชั้นเรียน การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
จัดทาบันทึกและรายงานผลการเรียนรู้ การสัมมนาการศึกษา
EED502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(300)
Professional Teaching Practice in School 2
การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคั ญ การใช้เทคนิ ค และวิธี การในการจั ด การเรี ยนรู้รูป แบบต่ างๆ สอดคล้ องตามสาขาวิช า การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การทาวิจัยในชั้นเรียน การนา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดทาบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู้ การสัมมนาการศึกษา
EET201

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Technology and Innovation
ความหมาย ขอบข่ายและความสาคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การ
สื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช้ การผลิต การเก็บรักษา การ
ออกแบบ และการประเมิ น ผลสื่ อ การเรีย นการสอน ความหมาย ความส าคั ญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การคานวณเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน การผลิต
มัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน เช่น สื่อนาเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และการสืบค้น
สารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน
EFA101

การศึกษาและความเป็นครู
3(3-0-6)
Education and Teacher Characteristics
ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก รูปแบบการจัดการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของ
ครู คุ ณ ลั ก ษณะของครูที่ ดี บุ ค ลิ ก ภาพของครู มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

EFA401

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Administrative and Educational Quality Assurance
ทฤษฎี รู ป แบบ ระบบบริ ห ารการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การ
ออกแบบระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหาร
การศึก ษาและการประกันคุ ณ ภาพการศึกษา การน าแผนการบริหารการศึกษาและการประกั น
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ การประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
EPG201

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Psychology
ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน วิธีการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาเด็กพิเศษ ความหมาย
ของการเรี ย นรู้ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การเรี ย นรู้ ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ และการ
ประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
EPG301

การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
3(3-0-6)
Guidance and Counseling
ความหมาย ความสาคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการ
และการดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการให้คาปรึกษา บทบาท
หน้าที่ของผู้ให้คาปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวและผู้ให้คาปรึกษา
ERE301

การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
กับการประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคที่ใช้ในการวัด
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ประเมินผลจากแฟ้ม
สะสมงาน ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม และ
แปลความหมายของคะแนนจากการสอบ
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ERE401

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ความหมาย ลั ก ษณะ ประเภท ความส าคั ญ ของการวิ จั ย จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย
ขั้นตอน เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย
การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย สร้างเครื่องมือ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน การ
นาเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และการวิพากย์ผลงานวิจัย

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
EEN101

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
English for Teachers
การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ฝึ ก ฝนการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้
และพัฒนาวิชาชีพครู
EET216

อินเทอร์เน็ตเพือ่ การเรียนรู้
3(2-2-5)
Internet for Learning
ความหมาย ความสาคัญ ข้อดี ข้อจากัด มารยาทในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต กฎหมายการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตฝึกปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การนาเสนอ และผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนรู้
EET316

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Utilization of Mass Media for Education
ความสาคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักการ การใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายข้อมูลสากล และสื่อสารสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในรูปแบบอื่ น การใช้และเลือกรับข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อมวลชนเพื่อการจัดการศึกษา
EET317

การผลิตและการนาเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Production and Presentation Multimedia for Education

3(2-2-5)
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การศึกษาความหมาย ความสาคัญ ข้อดี ข้อจากัด และประโยชน์ ของการใช้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ศึกษากระบวนการออกแบบ และการประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ และสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
EFA201

การสื่อความหมายสาหรับครู
3(3-0-6)
Communication for Teachers
หลัก การ แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ การสื่อ ความหมายของมนุ ษ ย์ ทั ก ษะการสื่ อ ความหมายของ
ธรรมชาติของการสื่อความหมายของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนการ
สอน การสื่อความหมายของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
EFA302

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Educational for Community Development
ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน
การศึกษาและสารวจปัญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผล
การพัฒนาชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ชุมชน
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Educational History
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของการศึ ก ษาไทยแต่ ล ะสมั ย เริ่ ม ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณจนถึ ง ปั จ จุ บั น
โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทยในสมัยต่างๆ
EPE401

ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
3(2-2-5)
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course
จุดประสงค์ของการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
การเปิดแกรนด์ฮาวล์และแนวปฏิบัติหน้าเสาธง การสาธิตวิชาชาวค่าย คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การ
แสดงความเคารพ การแต่งกาย การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทของผู้กากับลูกเสือ แนว
การฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าของลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หมู่ลูกเสือภาคปฏิบัติ การ
ฝึกอบรมอย่างมีความหมาย การพั กแรมค้างคืนโดยมีอุปกรณ์ขนาดเบา การฝึกทักษะทางลูกเสือ การ
ฝึกอบรมนายหมู่ การสารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนกาหนดการฝึกอบรม
กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกลและการพักแรม การทาโครงการเสนอ แผนปฏิบัติง าน
ส่วนตัว แนวการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น การมีจิตอาสา
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจาวันของลูกเสือและผู้กากับลูกเสือ
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EPG307

มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
3(3-0-6)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสาคัญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ส าหรั บ ครู หลั ก การ องค์ ป ระกอบ
กระบวนการ เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความขัดแย้งและวิธีการลดความขัดแย้ง วิธีการสร้าง
สัมพั นธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษ ย
สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน
EPG308

ความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ หลักจิตวิทยากับ
ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ อุปสรรคของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสาหรับครูในการพัฒนาและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิธีการประเมินความคิดสร้างสรรค์ กลวิธีในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจาวัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ESC201

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบยั่งยืน เสริมสร้างแนวคิดแบบ
องค์ รวม และความสมดุ ล แห่ งสุ ข ภาวะ เพื่ อ การพั ฒ นาทางสิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสัมพันธ์กับสังคมโลก ปลูกฝังค่านิยม เหตุผลเชิงจริยธรรมและ
การตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม
ESC301

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws for Daily Life
หลักเบื้ องต้น เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎหมายไทยและการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย การจัดท า
กฎหมายไทย และกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ และศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติตาม
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ที่ สาคัญ กฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ในชีวิตประจาวัน กฎหมายอาญา
กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้และปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เช่น กฎหมายครอบครัว สัญ ญาซื้อขาย พ.ร.บ.
เป็นต้น ปัญ หาการใช้กฎหมายในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
อย่างสันติ
ETH101

ภาษาไทยสาหรับครู
Thai for Teachers

3(3-0-6)
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ลักษณะสาคัญและลักษณะย่อยของภาษาไทย ระบบเสียง คา การจาแนกคา การสร้าง
คา ความหมายของคา การสร้างประโยค ลักษณะประโยค การเรียงลาดับคา การใช้ถ้อยคา ภาษา
สุภาพ ราชาศั พท์ อัก ขรวิธี การอ่านและการเขียนสะกดการัน ต์ และความรู้หลัก ภาษาไทยที่ เป็ น
พื้นฐานสาหรับครู

คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ECE101

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer in Education
ความหมายของคอมพิ ว เตอร์ และคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การศึ ก ษา องค์ ป ระกอบ การท างาน
ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์ ประวัติและเหตุการณ์สาคัญ ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ
หน้ าที่ การใช้งาน ซอฟต์ แ วร์ท างการศึ ก ษา บทบาทของคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ต่อ การศึ ก ษา การประยุก ต์ ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารการศึกษา และคอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริการนักศึกษา
ECE102

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithm
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อั ล กอริ ทึ ม องค์ ป ระกอบและหน้ า ที่ ข องฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการ
พั ฒ นาโปรแกรม การเขี ย นผั ง งาน การวิ เคราะห์ แ ละการออกแบบ อั ล กอริ ทึ ม แบบล าดั บ การตั ด สิ น ใจ
(Sequential decision), การทาวนซ้า (Repeatition), แบบโมดูล (Modular), การเรียกซ้า (Recursion)

ECE103

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภท
ของระบบปฏิบั ติการ การจัด การทรัพ ยากร การจัดหน่วยความจา การจัดกระบวนการ การจัดระบบ
แฟ้มข้อมูล การประสานงานกระบวนการ การขัดจังหวะ การประมวลผลแบบกระจายงาน ระบบการทางาน
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
ลาดับ ระเบียน และตัวชี้ (Arrays Records and Pointers) รายการโยง (Linked Lists) กองซ้อน (Stacks)
คิว (Queues) และการเรียกซ้า (Recursion) ต้นไม้ (Tree) กราฟ (Graphs) การจัด เรียงลาดับและการค้นหา
(Sorting and Searching) โดยการฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมด้านโครงสร้างข้อมูล
ECE202

โครงสร้างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และดีสครีต
3(2-2-5)
Mathematics and Introduction to Discrete Concept
การทบทวนความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างคณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์และดิสครีต เช่น ศึกษา
กราฟ ต้นไม้ และการค้นหา โดยต้นไม้ทวิภาค วิธีของปริมและดัจคสทรา ตรรกศาสตร์ และการพิสูจน์พีชคณิต
แบบบูลีนและวงจรตรรก พีชคณิตของเซต และสายอักขระ กลุ่ม และกลุ่มย่อย แ บบชนิด ของข้อมูลที่เป็น
โครงสร้างพีชคณิตความสัมพันธ์สมมูล และการแบ่งกั้น สมการผลต่าง และฟังก์ชันปรากฎซ้า คณิตศาสตร์
สาหรับ เครื่องสถานะจากัด เครื่องที่มีความจา และเครื่องทัวริ่ง
ECE203

การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Information System Management
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท ประเภทและประโยชน์ ของข้ อมูล และสารสนเทศ แนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษา ขอบข่ า ยสารสนเทศของสถานศึ ก ษา สารสนเทศพื้ นฐานของ
สถานศึกษา สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และสารสนเทศเพื่อการรายงานวิชาการ การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล การตรวจสอบข้ อ มู ล การจั ด กระท าข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ ก ารน าข้ อ มู ล และ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมและ/หรือการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ECE204

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การศึกษา
3(2-2-5)
Electronic Media Production for Education
ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา การใช้จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อรวมถึงการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา การประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน
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 และการสร้างภาพเคลื่อนไหว
วิธีการสร้างภาพสามมิติ กรรมวิธีและขั้นตอนการสร้าง เช่น การทาโมเดลลิ่งและการสร้างเท็กซ์เจอร์ และ
ฝึกฝนการใช้โปรแกรมที่สอดคล้องกัน เนื้อหา เช่น 3D MaxStudio, Maya เป็นต้น
ECE206

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Language Programming
การศึก ษาพื ้น ฐานของภาษาส าหรับ การเขีย นโปรแกรม รูป แบบไวยากรณ์ป ระกอบ
ภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคาสั่ง I/O อธิบายความหมายเชิงวัตถุ แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
เชิ ง วั ต ถุ แนะน าวิ ธี ก ารเขี ย นโปรแกรม หลั ก การส าคั ญ และโครงสร้ า งการเขี ย นโปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิ วเตอร์ระดับ สู ง ภาษาใดภาษาหนึ่ ง เช่ น C++, Java เป็ นต้ น รวมทั้ ง สามารถเขี ยนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้สาหรับงานต่างๆ ได้
ECE207

การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Database Management for Education
การศึกษาแนวคิดและความสาคัญของระบบฐานข้อมูล รูปแบบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล
การทาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบระบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ความคง
สภาพและความปลอดภัยของข้อมูล ระบบการสารองข้อมูลและการเรียกคืน การวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล การ
บริหารฐานข้อมู ลผลกระทบของการใช้ฐานข้ อมูลในการบริห ารและการตั ดสินใจ ฝึกปฏิบั ติการโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
ECE208

การซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3(2-2-5)
Computer Maintenance and Interface
การศึกษาโครงสร้างความสาคัญ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หลักการทางานของระบบ
BUS (3-BUS Architecture) สั ญ ญาณนาฬิ ก า การอิ น เทอร์ เฟสหน่ ว ยต่ า งๆ อุ ป กรณ์ แ ละการประกอบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการซ่อม และบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ
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ECE209

จริยธรรมและกฎหมายสาหรับครูสอนคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Ethics and Laws for Computer Teacher
ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักการเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่ครูสอนคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ จริยธรรม
และบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญ ญา
การคุ้มครองสิทธิ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทรัพย์ สินทางปัญ ญา
กฎหมายอาขญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ให้มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจากกรณีตัวอย่างในโลกความจริงที่ปรากฏมาแล้วและ/หรือที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ECE301

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
Graphic Design by Computer
การใช้ คอมพิ วเตอร์เพื่ อการสร้าง ออกแบบ ตั ดต่อ บั น ทึก และผลิต วัสดุ กราฟิ ก การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ
ECE302

ระบบการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Data Communications and Internet
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการจัดการรับ -ส่ง
ข้อมูล ระบบการส่งข้อมูล ชนิดการส่งข้อมูล โมเด็มอินเตอร์เฟสมาตรฐาน ชนิดของสายสื่อสาร และเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต
ECE303

การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ รูปแบบไวยกรณ์และลักษณะคาสั่งการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ อิ น เทอร์ เน็ ต เช่ น HTML, Java, PHP, ASP การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้
ปฏิบัติการออกแบบและการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บเพื่อการศึกษา
ECE304

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Network
องค์ ป ระกอบและการท างานของระบบเครื อ ข่ า ย ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ใช้ บ นระบบเครื อ ข่ า ย
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบต่างๆ หลักการพื้นฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) ระบบข่ายงานแฟ้ม
บริการ (Client/Server) เครือข่ายทีซีพี/ไอพี และบริการต่างๆ โพรโตคอลการหาเส้นทาง และการควบคุมคับ
คั่งในระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น เทคโนโลยีเครือข่ายใช้สายและไร้สาย การออกแบบข่ายงาน
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เฉพาะที่ และข่ายงานระยะไกล การเดินสายสัญ ญาณ การจัดการระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้งาน การ
จัดการระบบความปลอดภัยและการวิเคราะห์สมรรถภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ECE305

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
System Analysis and Design for Computer Education
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ
ตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบ
ระบบ การสร้างหรือพัฒนาระบบ การปรับเปลี่ยน และบารุงรักษาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
ECE306

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Microprocessor Architecture
การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ชุดคาสั่ง
ของไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการทางานของไอซี หน่วยความจาชนิด RAM และROM สถาปัตยกรรมของระบบ
ไมโครโพรเซสเซอร์ กระบวนการของซีพียู การจัดระบบการเชื่อมต่อวงจรของซีพียูกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้
กลุ่มคาสั่งต่างๆ การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น
ECE307

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Java Programming
การเขี ย นโปรแกรมภาษาจาวา ไวยากรณ์ แอปเพล็ ต และแอปพลิ เคชั น
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)

23

Information Communication Technology in Education
การศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาให้เหมาะสมทั้งด้านการ
บริห าร การบริการ การเรียนการสอน และกิจการนักเรียน รวมถึง ศึกษาผลกระทบจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารมาใช้ในด้านการศึกษา

ECE404

การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
Project for Computer Education

3(2-2-5)

การศึ ก ษา วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศ หลั ก การท างานของคอมพิ ว เตอร์
คุณลักษณะของอุปกรณ์ ต่อพ่วง ระบบสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิ วเตอร์และนามาสรุป เป็นองค์ความรู้
ปฏิบัติการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนพื้นฐานโลกทัศน์ที่กว้างไกล แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนศึกษาขั้นตอน
การพัฒนาโครงงาน คัดเลือกหัวข้อ ค้นคว้าจัดทาโครงงาน สร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ และนาเสนอผลงาน
ECE405

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

3(2-2-5)

Seminar in Computer Education
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการสัมมนา วิธีการจัดสัมมนา และฝึกปฏิบัติการ
เพื่อ
แลกเปลี่ยนความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือการที่ปฏิบัติงานจริง
วิชาเลือก
ECE308

โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
3(2-2-5)
Software Package and Application
การศึก ษาโครงสร้าง เทคนิ ควิธี การใช้ รวมทั้ งการประยุก ต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ที่ นิย มใช้ใน
ปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่น โปรแกรมการประมวลผลคา โปรแกรมการประมวลผลตารางงาน โปรแกรมการ
นาเสนอ และโปรแกรมติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย เป็นต้น
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ECE309

การประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการบารุงรักษา
3(2-2-5)
Computer Hardware Setting and Maintenance
หลักการซ่อมเบื้ องต้น เช่น การตรวจสอบซอฟต์แ วร์ อุ ปกรณ์ ที่ชารุด เป็น ต้น ฝึก ปฏิบั ติโดยใช้
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม วิเคราะห์ปัญหาและเงื่อนไขในการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ตลอดจนความปลอดภัยในการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ECE310

ระบบสานักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Office Automation System for Education
ระบบงานธุรการในสถานศึกษา การจัดทาเอกสาร ลักษณะการจัดเก็บเอกสารการสื่อสารข้อมูล
ภายในสถานศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การจัดการงบประมาณบุคลากรภายในสถานศึกษา ฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรมและการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการจัดการงานด้านธุรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษา

ECE311

การออกแบบและการผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
Design and Manufacture of e-Learning
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ และพัฒนาการของอีเลิร์นนิ่ง คอมพิวเตอร์กับการ
เรียนการสอน เทคนิคการพัฒนาบทเรียนอีเลิ่นนิ่ง การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้พัฒนา
หน่วยการเรียน แบบทดสอบสาหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนอีเลิ่นนิ่ง และการประเมินผลบทเรียน
ECE312 ภาษาอังกฤษสาหรับครูคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
English for Computer Teachers
การฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ฟั ง อ่ า น ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละเขี ย นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพครูคอมพิวเตอร์
ECE313

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction
หลักการทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน กระบวนการวิเคราะห์
เนื้อหาและการวิเคราะห์ผู้เรียน และขั้นตอนการออกแบบและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิธีการนา
คอมพิ ว เตอร์ม าประยุ ก ต์ ใช้ ในการเรี ย นการสอน การสร้ างโปรแกรมหรื อ การน าโปรแกรมส าเร็ จ รูป มา
พัฒนาการเรียนการสอน

25

ECE314

โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย
3(2-2-5)
Application Program for Statistics and Research
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการคานวณค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การ
วิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียวและสองทาง หรือ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่ อการวิจัย และเพื่ อการ
ประยุกต์ใช้งาน
ECE315

เทคนิคการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Training Technique for Computer
กระบวนการจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางคอมพิ วเตอร์
ธรรมชาติของผู้เรียน กระบวนการกลุ่ม การวางโครงการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์การนาแนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาทางไกลและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม (Computer BasedTraining) มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดฝึกอบรม การผลิตและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ การประเมินผล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรม
ECE316

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
3(2-2-5)
Electronic Learning Development
หลักการพื้นฐานของการเรียนรู้ทางไกล โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
สื่อสารทางไกลอื่น ๆ หลักการและทฤษฎีการจัดทาบทเรียนออนไลน์ การวัดคุณภาพของบทเรียนออนไลน์
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบการจั ด การเรี ย นรู้ (Learning ManagementSystem) การจั ด เก็ บ เนื้ อ หา การ
ลงทะเบียน การจัดเก็บแบบฝึกหัดและข้อสอบ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีระบบฐานข้อมูลที่
สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา โดยจะเอื้ออานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน ผู้ผลิตและผู้ดูแลระบบ
การฝึกปฏิบัติการทาบทเรียนออนไลน์
ECE410

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Special Topics in Computer Education
การศึกษาและสารวจถึงประเด็นทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่จะนามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
หรือการจัดการทางการศึกษาให้ทันสมัย โดยมีการแสวงหาทฤษฏี หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้
เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม หรือการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพื่อให้ได้ปัญ หาการวิจัย แบบ
แผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย ที่มีทิศทางเพื่อการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วย
เพิ่มพูนประสิทธิภาพกิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคน
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ECE411

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Analysis and Design
วัฏจักรการพัฒนาระบบ แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบระบบด้วยยูเอ็มแอล (Unified Modeling
Language-UML) การสร้ า งแบบจ าลอง การใช้ เทคนิ ค ยู ส เคส (Use Case) การคิ ด และการวิ เคราะห์ เชิ ง
นามธรรม การออกแบบคลาส การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล (CaseTool)
ECE412

โครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
Independent Study for Computer Education
การศึ กษาค้ น คว้ าด้ วยตนเอง โดยใช้ค วามรู้ต่ างๆ ทางทฤษฎี ระเบี ย บวิธี วิจั ยและงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้อง มาหลอมรวมกันเพื่อออกแบบและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเพื่อตอบปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
ECE413

สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Animation and Sound Digital for Education
การท าภาพเคลื่ อ นไหว การสร้ า ง การตั ด ต่ อ การบั น ทึ ก การปรั บ แต่ ง เสี ย ง การผลิ ต
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้สาหรับการศึกษาหรือประกอบสื่อการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการใช้ง านโปรแกรม
ประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการเสียง ภาพเคลื่อนไหวสาหรับงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ECE414

การประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา
3(2-2-5)
Computer Education Media Business Association
การศึกษา การวิเคราะห์งานธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหรือด้านการจัดการศึกษา
การฝึกอบรม เพื่อการประกอบธุรกิจ การทาโครงงานจาลองเพื่อการประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์

ECE415

การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Management of Computer Laboratory
การศึ ก ษา วิเคราะห์ แ ละออกแบบการจั ด การห้ อ งเรีย นคอมพิ วเตอร์ ศึ ก ษาโครงสร้ า งและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อสามารถปฏิ บัติการติดตั้ง บารุงรักษา แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลอดจนระบบเครือข่ายในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติออกแบบห้องเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิชาการสอนวิชาเอก
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ECE403

การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
(Integration and Instruction Management for Computer Subject 1)
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ และกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นการคิดและเชื่อมโยงกับผู้เรียนในเชิงการคิดแบบบูรณาการ และการคิดแบบสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน การวัดและประเมินผลการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2
ECE406

การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
(Integration and Instruction Management for Computer Subject 2)
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ และกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นการคิดและเชื่อมโยงกับผู้เรียนในเชิงการคิดแบบบูรณาการ และการคิดแบบสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน การวัด และประเมินผลการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 หรือหลักสูตรวิชาชีพในระดับเดียวกัน

