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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา (5 ป)ี   

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบรุี  

คณะ ครุศาสตร์   

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย   :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Computer    
     Education 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

     ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Education  
         (Computer Education) 

     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Ed. (Computer Education) 
 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี)  

4.  จํานวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน

 3.1 หลกัสูตร 
(1)  จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

  (2)  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสตูร แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่อดคลอ้งกับทีกํ่าหนดไว้ใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

(2.1)   หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   9  หน่วยกิต 
(2.2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     132 หนว่ยกติ 
กลุ่มวิชาชพีครู            ไม่น้อยกว่า       54    หนว่ยกติ 
กลุ่มวิชาชีพครบัูงคับ 36 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครเูลือก                3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ ์            15 หน่วยกิต 
วิชาชีพคร ู

 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    78 หนว่ยกติ 
 วิชาเอกบังคับ         51 หน่วยกิต 

วิชาเอกเลอืก           15 หน่วยกิต
การสอนวิชาเอก                6 หน่วยกิต 

 เลือกวิชาเอกเพิ่มเติม  6 หน่วยกิต
(2.3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6       หนว่ยกติ  
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 (3)  รายวิชาในหลกัสูตร 
(3.1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน       30     หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2559  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ประกอบด้วย  4  กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักศึกษาต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่ม
วิชาตามเกณฑ์ที่กําหนด       ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9    หนว่ยกติ หรือ  12  หนว่ยกติ 
บังคับเรียนจํานวน  6  หนว่ยกิต  ในรายวชิาต่อไปนี ้

0591001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 

และให้เลือกเรียนจํานวน  3  หนว่ยกิต หรือ 6 หนว่ยกติ ในรายวชิาต่อไปนี ้
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
0591005 ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

หมายเหตุ  สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีมีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ( มคอ.1 ) ท่ี
กําหนด ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาและการส่ือสารมากกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ (9 หน่วยกิต) 
สามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มน้ีให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ได้ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6    หนว่ยกิต 
ให้เลือกเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปน้ี 

0592001 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
0592003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 6    หนว่ยกิต 
ให้เลือกเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปน้ี 

0593001 จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ่สังคม  3(3-0-6)  
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
0593003 กฎหมายกับชวิีตและสังคม 3(3-0-6) 
0593004 เศรษฐกิจเพือ่ชีวิต 3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        9    หนว่ยกิต 
 ให้เลือกเรียนจํานวน  9  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปน้ี 
0594001 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวิีต       3(2-2-5) 
0594003 กีฬาเพ่ือสุขภาพ             3(2-2-5) 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาวะแวดล้อม         3(3-0-6) 
0594005 การคิดและการตดัสินใจ            3(3-0-6) 
 

             (3.2)  หมวดวชิาเฉพาะ                                                              

         หมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก นักศึกษาจะต้อง
เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
   กลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร ดังน้ี 
กลุ่มวิชาชพีครู ไม่น้อยกว่า   54    หนว่ยกิต 
 
  - กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                         36  หนว่ยกติ 

1001101  ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2-5) 

1003101 ภาษาอังกฤษสาํหรับครู 3(2-2-5) 

1011101         ความเป็นครู 3(2-2-5)  

1014102         คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู 3(2-2-5) 

1022202         การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 

1023203         ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1033103         นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1041102         การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1044102         การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

1044103         การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ           3(3-0-6) 

1052401 จิตวิทยาการเรยีนรู้และการแนะแนว         3(2-2-5) 
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 - กลุ่มวิชาชีพครูเลือก  

เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า             3      หน่วยกิต 

1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน          2(2-0-4) 

1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ          2(2-0-4) 

1013204 กิจกรรมศึกษาเพ่ือท้องถิ่น           2(2-0-4) 

1013504 การศึกษาทางเลือก           2(2-0-4) 

1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา           3(2-2-5) 

1023204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน          3(2-2-5) 

1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ           3(2-2-5)  

1033104         เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา        3(2-2-5) 
1033105 การออกแบบสือ่มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา          3(2-2-5) 
1033106 การผลิตสื่อแอนิเมช่ันเพื่อการศึกษา           3(2-2-5) 

1033107 คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเพื่อการศึกษา         3(2-2-5) 

1052301 มนุษยสัมพันธส์ําหรับคร ู           2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสร้างสรรค์           2(2-0-4) 

1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ           2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมอืและเทคนิคการแนะแนว          2(2-0-4) 

1083601 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม            3(3-0-6) 

1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 

1004102 กิจกรรมเข้าจังหวะ           3(2-2-5) 

1004103 ผู้นํานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมสําหรับครู        3(2-2-5) 

4081108 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ          3(2-2-5) 

4081402 ผู้กํากับลูกเสอื-เนตรนารีสามญัข้ันความรู้เบ้ืองต้น        1(0-2-1) 

 

 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู      15 หนว่ยกติ 

1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1         1(45) 

1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2         1(45) 

1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3         1(45) 
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1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1          6(480) 

1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2         6(480) 

 

กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หนว่ยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอกบังคับ      51 หน่วยกิต 

1091101 คณิตศาสตรส์ําหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 

1091102 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

1091103 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

1091104 โครงสร้างข้อมลูและขั้นตอนวิธีเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

1092105 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

1092106 การจัดการฐานข้อมลูทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1092107 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

1092108 การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

1092109 การผลติสือ่อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

1093110 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

1093111 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสือ่สารข้อมลูและระบบอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

1093112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 

1093113 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1093114 การออกแบบบทเรียนมัลติมเีดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 

1093115 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

1093116 ไมไครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

1094117 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 3(2-2-5) 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก       15 หนว่ยกิต 

1093201 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

1093202 สถิติเพ่ือการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 

1093203 โปรแกรมประยุกตด์้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 

1094204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

1094205 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
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1094206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1094207 ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
1094208 โปรแกรมประยุกตด์้านการบริหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
1094209 คอมพิวเตอร์กราฟิกข้ันสูง 3(2-2-5) 
1094210 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
1094211 ระบบสํานักงานอตัโนมัต ิ 3(2-2-5) 
1094212 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1094213 การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1094214 หุ่นยนต์ศาสตร์และระบบอตัโนมัต ิ 3(2-2-5) 
1094215 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(2-2-5) 
1094216 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 
 - กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก     6 หน่วยกิต 
1094301 การบูรณาการและการจดัการเรียนการสอนสําหรับระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1094302 การบูรณาการและการจดัการเรียนการสอนสําหรับระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
 - กลุ่มวิชาเอกเพิ่มเติม      6 หน่วยกิต 
1094401 การสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึ์กษา 3(2-2-5) 
1094402 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 

       (3.3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                    6 หน่วยกิต  

                     หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ซ้ํากับรายวิชาที่ทางหลักสูตรจัดไว้ ให้เรียนตามแผนการ
เรียน รวมถึงต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขา 
วิชาน้ี 

         (4)  คําอธิบายรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือสื่อสาร  และแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยายความ 
การวิเคราะห์  และการแสดงความคิดเห็น  การตีความ  และการนําเสนอ  โดยเน้นกระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษา 
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 The importance of Thai Language as a tool for communication and 
representation of national identity; information retrieval from information resources; 
drawing conclusions; making elaboration; analyses and expressions of opinions; data 
interpretation and presentation with an emphasis on integration process of language 
skills. 
 
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
  English for Communication 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจําวัน  การทักทาย 
การบอกลา การแนะนําตัวเองและผู้อื่น การแสดงถึงอารมณ์  และความรู้สึกที่เหมาะสม  การบอกลักษณะ
บุคคล  และสิ่งของ  โดยการพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 
4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพ้ืนฐานที่ใชไ้วยากรณ์เบ้ืองต้นไม่ซับซ้อน  การออกเสียงคําภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง  การฝึกเขียนประโยคง่ายๆ  เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  การฝึกอ่านและทําความเข้าใจ
ข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ การกรอกแบบฟอร์ม  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 Everyday English for general situations such as greeting, farewell, 
introducing oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling; describing 
personal characteristics and object specification; developing four communication skills 
through practising basic grammar and simple patterns of sentences including practising 
phonetics; basic writing for everyday communication; practising reading and 
understanding short text; form filling; searching data from various sources.  

 
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน          3(3-0-6) 
  English for Study Skills 
     การฝึกเทคนิคในการอ่านเพ่ือหาหัวเรื่อง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสือ่อิเล็กทรอนิกส์  ฝึกการนาํเสนอข้อมลูและการเขียนข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน 
  Practicing reading skills for finding topics, main ideas and supporting 
details from printed materials and electronic media; practicing presentation and some 
basic writing for improving speaking and writing competency. 
 
 

0591004       ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวฒันธรรม                                            3(3-0-6) 
           Basic Japanese Language and Culture 
        การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสําหรับ ผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น  โครงสร้างตัวอักษร  
คําศัพท์พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจําวัน  สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
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  Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; basic 
vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Japanese culture and 
traditions with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing skills in 
Japanese. 
 
0591005       ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
   Basic Chinese Language and Culture 
      การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสําหรับผู้เร่ิมเรียนภาษาจีน โครงสร้างตัวอักษร 
คําศัพท์   พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจําวัน  สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   ประเพณีและ
วัฒนธรรมจีน  พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน   
            Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; basic 
vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Chinese culture and 
traditions with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing skills in 
Chinese. 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

0592001 ความจริงของชีวิต           3(3-0-6) 
  Truth of Life 
     การเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต สังคม และโลก ในมุมมองของปรัชญาและศาสนา การ
พัฒนาตนตามหลักศาสนธรรมในศาสนาของตน การกําหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์ เพ่ือสันติสุขอย่างยั่งยืนท้ังส่วนตนและ
สังคม 
  Realizing the nature of life, society and the world in the view of 
philosophy and religion. Self- training in accordance with the own religious principles; 
determining the goal of life base on virtual principle; ability to lead. 
 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต           3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียภาพ  การรับรู้  และการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรม  ความงามด้านศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  โดยมุ่งสร้างรสนิยมทางศิลปะ  และนําไป
ประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 

 The relationships between humans and aesthetics; perception and 
learning about the values of culture, artistic beauty, music, and performing arts, aiming at 
the creation of artistic taste and its useful application to good living. 
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0592003 ทักษะชีวิต            3(3-0-6) 
  Life Skills 
  การจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  การเตรียมความพร้อม  สําหรับ
การปรับตัวในอนาคต  ในด้านความรู้  เรื่องความคิดสร้างสรรค์  และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์  ในด้าน
เจตคติ  เร่ืองความตระหนักรู้ในตน  และความเห็นใจผู้อื่น  และในด้านทักษะ เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ  
และการสื่อสาร การตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา  การจัดการกับอารมณ์  และความเครียด 
  Management of surrounding problems in contemporary society; preparing 
readiness for self-adjustment in the future; including knowledge dimension; creative 
thinking and critical thinking; attitude dimension; self realization and empathy to other 
people; and skill dimension; creating human relationship and communication, decision 
making and problem solving; emotion and stress management.   
 
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน          3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  พ้ืนฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์  และการดํารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข การส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นําและผู้ตาม  การเสริมสร้างแรงจูงใจ  
การใฝ่เรียนรู้  และพลังแห่งชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพแห่งตน ประสิทธิผลแห่งงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติสุข 
  Fundamentals of human behaviors; self development in human relations 
and happy living; successful communication; team working; leadership and followers; 
empowerment of motivation, constant design for learning and life energy for self’s 
efficiency; work effectiveness and peaceful living with others. 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

0593001 จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม         3(3-0-6) 
  Consciousness and Social Responsibility 
  การปลูกฝังจิตสํานึก ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นมาของราชภัฏ การสร้าง
คุณลักษณะให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความสามัคคี ภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต นโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหา บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการจากกรณีศึกษา โดยจัดทําโครงการรณรงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือเกิด
การเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่น่าสนใจ 
      Awareness cultivation; historical background of Thai nation and Rajabhat; 
characteristic development to be preferable graduates with unity, leadership, and public 
consciousness; morality enhancement, anti-corruption policies and practices, citizens’ 
roles in anti-corruption through case studies and campaign projects leading to awareness 
and changes in issue of interest.  
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0593002 สังคมไทยและสังคมโลก           3(3-0-6) 
  Thai and Global Society 
  วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
รวมทั้งแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการดํารงอยู่อย่างมี 
จิตสํานึกแห่งความเป็นไทย ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้ม
ในอนาคต 
           Evolution of Thai and global societies in socio-cultural, economical, and 
political aspects, including sufficiency economy principle and local wisdom for the 
existence of Thainess; effects of globalization and dynamic changes of Thai and global 
societies; Thai and global societies relationship in post modern era, present era, and 
future trend.   
 
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม           3(3-0-6) 
  Law for Life and Society 
        ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม สิทธิ 
หน้าที่ และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพ่งและในทางอาญา 
กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายครอบครัวและมรดก รวมทั้ง
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
        Introduction to the study of law; relation of law to an individual and 
society; basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibility in civil law 
and criminal law; process of justice according to criminal procedure code; family law; 
succession laws; and other laws in daily life. 
 
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต           3(3-0-6) 
  Human Economics 
       ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่
ละยุคสมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เทคนิคการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
    General Knowledge of Thai economy and the global economy; The 
transformation of economy in each period; A new dimension of economy; Sufficient 
economic and applications of social; Technical management of personal finance in the 
current economic climate. 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
0594001 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 
    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกตใ์ช้ความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านพลังงานของโลกยุคปัจจุบัน ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม สังคม การเมอืง และวัฒนธรรม 
  Scientific process; practical applications of scientific knowledge and 
technology to enhance health through the enlargement of life quality; impacts of 
scientific and technology progression in term of the energy of today’s world on 
environment , society, politics and culture. 
 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต         3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology for Life 
  ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารที่มีต่อการดํารงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้
ทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพ้ืนฐานในสังคมยุคสารสนเทศ
ต่างๆ และการเคารพสิทธิทางปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์บนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่ง
การเรียนรู้ การนําเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Definition, importance, and components of information technology; the 
influence of information and communication technology on human living; choosing 
resources for communication and information exchange; having an ethical basis in 
information societies and respect for intellectual property rights; using operating systems 
and application programs on information technology and communication systems 
for queries in daily life; creating social network of learning; giving presentation; 
professional development and existence of efficient daily life. 
 
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ             3(2-2-5) 
  Sports for Health 

   ความหมาย  และความสําคัญของการออกกําลังกายต่อสุขภาพ   ความสําคัญ ประเภท 
 กิจกรรมนันทนาการ  ระบบของร่างกายที่เก่ียวข้องกับการออกกําลังกาย  หลักการและเทคนิคการออก

กําลังกาย  การวิเคราะห์  และประเมินความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในการออกกําลังกาย  การฝึก
ปฏิบัติ  และทักษะในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการ
ประเมินผลการออกกําลังกาย 
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 Definition and importance of physical  exercise to health; importance of some  
recreation, type of recreation some  functional  systems of human body  related to  
physical exercises;  principles and techniques of physical exercise; analysis and 
assessment of the suitability of each person in doing  physical exercise;  practicing and 
skills  in physical  exercise  for healthiness;  tests of physical ability and assessment  the 
results of exercising. 
 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม         3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environment 
     ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิกฤติการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  Definitions; significance; relationship between man and environment; 
crises of natural resources and environment; the occurrences of various natural disasters; 
their impacts on economy, society and environment; self-adjustment and preparation for 
confronting environmental change; people participation in environmental and natural 
resources preservation and environmental sustainable management. 
 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ           3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการ  กระบวนการ  และลักษณะการคิด  รูปแบบต่างๆของการคิด การตัดสินใจโดย
ใช้เหตุผลจากตรรกศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล  และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติเบ้ืองต้น  กระบวนการ
ตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking; 
decision making based on reasoning from logics; analysis of data and information by 
fundamental statistical methods; decision making process and its application in daily life 
problem solving. 
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คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 (1) กลุ่มวิชาชีพครู 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2-5) 

Language and Thai Culture for Teachers 
       ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
       Thai Language and culture for teachers Thai language for professional 
development ability in listening speaking reading and writing Thai language for 
communicating accurate meaning ability in using language and culture for peaceful 
coexistence. 
 
1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 

English Language for Teacher 
       ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
  Foreign Language for professional development ability in listening 
speaking reading and writing foreign language for communicating accurate meaning ability 
in using language and culture for peaceful coexistence. 
 
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
  Self Actualization for Teachers 
  สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพ
ครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง การ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
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  State of teacher work characteristics and professional standards of 
teachers laws concerning teachers and teaching profession management of knowledge 
for teaching profession the making of progress and continuous profession development  
instilling teachers spirit building progress and the expert of subject matters and strategies 
of teaching and strategies of teaching enabling students to master analytic thinking 
synthetic thinking and creating new things searching and selecting current information 
and knowledge updating to the clanging world interaction between teachers and 
students promoting the development of student potentiality possessing of teacher’s 
spirit.  
 
1023203 ปรัชญาการศกึษาและการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 

Philosophy of Education and Curriculum Development 
       ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน หลักการการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรสามารถจัดทําหลักสูตรได้ การ
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
       Philosophy concepts and theories of education religions economy society 
and culture concepts and strategies in education management for promotion of 
sustainable development principles of analysis concerning education for sustainable 
development as well as its application for school development. Principles, concepts in 
curriculum construction, curriculum development and application of curriculum, 
curriculum analysis confection of curriculum evaluation and applying curriculum 
evaluation outcome to develop the curriculum. 
 
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
  Development Psychology 
  ความหมาย และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย์ที่มีต่อการศึกษา อิทธิพลต่างๆท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎี
เก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่
ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล ใช้
จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพของวัยรุ่น ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาวัยเด็กและวัยรุ่น 
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  Meaning and importance of human development in education, factors 
effecting human growth and  development, foundation psychology and human 
developmental psychology, theories concerning developmental, study the human 
physical, cognitive, emotion and social development since birth to old age, application 
of knowledge enhance human development, application of psychology for 
understanding and support learner’s learning to the full potential, factor effecting 
adolescent characteristics, problem and solution methods for children and adolescent. 
 
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 
  Psychology of Learning and Guidance 
  แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ชนิดของการงานเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจ
และการปรับพฤติกรรมในการเรียนการสอน แนวคิดจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา 
กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือในการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบ
บริการทางจิตวิทยา และการแนะแนวในสถานศึกษา หลักการเบ้ืองต้น วิธีการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ 
เทคนิค และฝึกทักษะการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 
  Psychology of learning and guidance. Educational psychology concepts 
and theories, learning psychology, theories and concepts of learning, learning process, 
types of learning transfer of learning, factors effecting learning, motivation and behavior 
adjustment in teaching learning, concepts in psychology of guidance and counseling, 
process, techniques and instruments in psychology and school counseling service, 
pattern of psychology and school counseling, beginning principles of various counseling 
techniques and practicum in beginning counseling, be able to counsel the learner to 
have a better life. 
 
1044102 การประกนัคณุภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

Educational Quality Assurance 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดจนประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

Principles concepts and practice in management of education quality and 
educational quality assurance ability in quality management for learning activities and 
learning quality continuously and conducting activities as well as evaluation of learning 
activity quality. 
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1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
Learning and Classroom Management 

       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
       Principles concepts and practice in learning plan preparation management 
of learning and environments for learning theories and models of learning management 
enabling the students to master analytical thinking creative thinking and problem solving 
integration of learning in forms of multi-ages classroom management development of 
learning centers in schools ability in preparation of learning plan and implement it 
effectively creating learning atmosphere in the classroom conducive to student learning. 
 
1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation 
       หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ฝึก
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลได้ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ การ
ประเมินตามสภาพจริง และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน  
       Principles concepts and practice in learning assessment practice in writing 
examination paper and evaluation of the students practice in assessment and evaluation 
as well as skill in assessment and evaluation ability in applying evaluation results for 
student development. 
 
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Education 
       หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เน้น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีทันยุคสมัย 
       Principles concepts design applying and evaluating media innovation and 
information technology for learning and ability to apply information technology for 
communication and focus on update study and learning process. 
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1044103 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Research for Learning Development 

       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 
       Principles concepts and practice in research application and contraction of 
research for learning development ability in applying research results in teaching learning 
management ability to research for teaching learning and student development. 
 
1014102 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับคร ู 3(2-2-5) 

Moral Ethics and Codes of Conduct For teacher 
       หลักธรรมาภิบาล  ความซ่ือสัตย์สุจ ริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภา กําหนดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละ
ให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
       Good governance honesty moral and ethical standards of teaching 
profession promulgated by teacher council of Thailand conducting oneself as good 
model public mindedness and altruism converting oneself according to teaching 
profession moral standards. 
 
1012201 การศกึษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
  Education and Community Development 
  ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนา
ชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การอนามัยใน
โรงเรียน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจปัญหา
ชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน 
  The meaning of development, the meaning of community and character 
of community, principles of community development, School management as a center 
of community development, community development planning. Health in community 
schools; Co – operation between school and community; to solve problems within the 
community. How to study and survey community’s problems; community development 
activities; community development evaluation. 
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1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0-4) 
  Education and National Development  
  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง 
การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน 
  The relationship between education and national development; 
education and social change; concepts about educational management for economic 
development; society  and culture; politics and government; principles  of community 
development; school management for enhancing community development; movements 
in community development. 
 
1013204 กิจกรรมการศกึษาเพื่อท้องถิน่ 2(2-0-4) 
  Local Educational Activity 
  โครงสร้าง ระบบการศึกษาส่วนท้องถ่ิน บทบาทของคนและองค์กรชุมชน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  The local education structure and system; role of people  and community 
organizations ; art, culture, local traditions; activities for human development and 
community organizations for a  nurturing environment 
 
1013504 การศกึษาทางเลือก 2(2-0-4) 
  Alternative Education 
  ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ การศึกษา
นอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตร
และการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ  แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 
  The meaning, purpose and scope of alternative education; comparison 
between non-formal, formal education and informal education; alternative education 
administration and management; alternative curriculum in Thailand and oversea; trends 
in alternative in Thailand. 
 
1014902 สัมมนาปัญหาการศกึษา 3(2-2-5) 
  Seminar Problems in Education  
  การจัดสมัมนากระบวนและปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา 

Seminar; Management process and actions in education problem. 
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1023204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
  Learner Development Activities 

ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประเภทและประโยชน์
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความถนัด และพัฒนาบุคลิกภาพของ
ผู้เรียน มีหลักการจัดการและการบริหารกิจกรรม การเลือก จัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
       The meaning and objectives of learner development activities , types and 
benefit of learner development activities , including the development of knowledge , 
ability , aptitude and personality of learner , the principle of management and activity 
management , the selection of project according to type of learner development 
activities. 
 
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 
  Teaching Skills and techniques 
  ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเข้าสู่
บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคําถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้
กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดํา การอธิบายยกตัวอย่างและสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การ
สอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอน
แบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ 
  The importance ranges of skills and teaching. Warm up activities; 
stimulation; how to use questions; using teaching –learning aids; telling stories; positive 
reinforcement; body language, ; using the blackboard; explanations with examples and 
conclusions; teaching large group, teaching small group; teaching individual; teaching by 
songs; role play; co –teaching  techniques; thinking process teaching technique etc. 
 
1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3(2-2-5) 
  Technology of Photography 
  วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พัฒนาการของการถ่ายภาพ หลัก
และเทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายภาพประเภทต่างๆ กล้องดิจิตัล การตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตัล ฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพ 
  Science of photography; factors of image management; photography 
development; principle and techniques of photography; types of photography; digital; 
digital process; practicing photography. 
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1033104 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
Information and Communication Technology in Education 

       ความสําคัญ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารที่มีต่อ
การศึกษา แหล่งสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บ สื่อสาร และถ่ายทอด
สารสนเทศบนเครือข่าย 
                    Rationale, role and impact of information technology on education, 
sources of information technology for education, data base management usage of 
information technology network system and learning, the practice of information 
searching from internet, storage, communication and transfer of information on network. 
 
1033105 การออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือการศกึษา 3(2-2-5) 

Design of Educational Multimedia 
       บทบาท ความสําคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการนาเสนอ รูปแบบและ
ลักษณะของมัลติมีเดียที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้ หลักการออกแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
กระบวนการส่ือสาร โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการนาเสนอ ปฏิบัติการออกแบบมัลตมิีเดียเพ่ือการศึกษา 
                   The role and rationale of computer multimedia for presentation , model 
and characteristics of multimedia use in education and learning , principle of design , 
theories of learning and communication process , ready-made program for presentation , 
the practice of multimedia for education designing. 
 
1033106 การผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

Production of Animation Media for Education 
       การสร้างลายเส้นด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพแอนนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการจัดทําสื่อ 2 มิติและ 3 มิติ การออกแบบฉากและ ตัวแสดง กระบวนการตกแต่งภาพขั้นสูง 
ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ ปฏิบัติการผลิตสื่อแอนนิเมชั่นเพ่ือการศึกษา 
                    Designing of graphic image by computer, designing animation image by 
computer, two dimension and three dimension media making process, screen and actor 
designing, advanced image decoration process, theories and learning psychology the 
practice of animation media production for education. 
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1052301 มนุษยสัมพนัธส์ําหรับครู 2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู หลักการ องค์ประกอบ 
กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน   การประเมินมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ สร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
  Meaning and importance of human relations for teachers; principles and 
factors; processes  and techniques  to build interpersonal relations for teachers; 
teachers’ role to support interpersonal relation in schools and the  community; 
interpersonal relations evaluation; creating  interpersonal relations to supporting learning 
and students. 
 
1053101 ความคิดสร้างสรรค ์ 2(2-0-4) 
 Creative Thinking 
 ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค ์ ลักษณะเด็กท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ เทคนคิและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม ่
และครอบครัวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและการประเมินความคิด
สร้างสรรค ์
 Meaning, scope, types, of creative thinking, the characteristics  of children 
who are creative thinkers ; technique and skills for teachers to promote  creative 
thinking; parents’ role and family support for  creative thinking; Doing activities to 
develop creative thinking evaluation. 
 
1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ 2(2-0-4) 
 Special Needs Children Psychology 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กกลุม่พิเศษ สาเหตุของพฤติกรรม
ผิดปกติของเดก็กลุ่มพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมทีม่ีผลตอ่กลุม่เดก็พิเศษ 
ประเภทของเดก็กลุ่มพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษ องค์การและหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลอืเด็ก
กลุ่มพิเศษ 
 Study meaning, scope and behavior of special needs children ; cause of 
abnormal behaviors of special need child; factors  physical, biological and social which 
are important for special needs children; kinds of special need children; care and health 
of special needs children; organizations and statues which support special nee child. 
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1053603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0-4) 
 Tools and Techniques in Counseling 
 หลักการสร้างและใช้เคร่ืองมอืและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเคร่ืองมือและ
เทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งท่ีเป็นแบบทดสอบและไมใ่ช่
แบบทดสอบ การปรับเครื่องมอืที่เป็นแบบทดสอบสําหรับนําออกใช ้ การทดลองใช้เครือ่งมือและเทคนิค 
การแนะแนวกับนักเรียน 
 Creating principles and using tools and techniques for counseling; tools 
and techniques in counseling; tools and techniques for counseling both test and non-
test; experimental tools and technique use for counseling. 
 
1083601 การศกึษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
  Special and inclusive Education 
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม ปรัชญา 
กฎหมาย และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ลักษณะและประเภทเด็กมีความต้องการ
พิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรมและ
บริการสนับสนุน 
  The principle knowledge of special education and inclusive education; 
philosophy; laws and policy which relates to special need’s children; character and kind 
of children who want special needs; adjustment for inclusive education; teaching 
technique; behavior management and supporting services. 
 
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
  English Skills Development 
  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
การสื่อสารในชั้นเรียน 
  Practice in all language skills as listening, speaking, reading and writing with 
an emphasis on communicating in classroom. 
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4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Physical Education for Health Development 
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของพลศึกษา คุณค่าความสําคัญของพลศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาสุขภาพ ความหมายและองค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง การพิจารณา
การออกกําลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น อาหารและพลังงานแวดล้อม สภาวะอารมณ์ รวมถึงการรู้จักการป้องกันการบาดเจ็บและการ
บําบัดรักษา  การบาดเจ็บเบ้ืองต้น เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสมรรถภาพทางกาย ทรวดทรงกลไกการเคล่ือนไหว 
และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ดีข้ึน 
  Studies the meaning and scope of physical education; value, importance 
of physical education for healthy development; effectiveness, fitness testing; to support 
fitness by physical education activities. To determine exercises which are appropriate for 
sex, age and fitness; other factors which support health such as nutrition and 
environment; how to prevent injury and basic first aid. 
 
4081402 ผู้กํากบัลกูเสือ- เนตรนารสีามัญขั้นความรู้เบ้ืองต้น 1(0-2-1) 
  Scout Basic Unit Training Leader Course (S.B.T.C.) 
  ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสําคัญของการ
ลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก รู้จักลูกเสือสามัญ การร้องเพลง วิธีการที่
ใช้ในการอบรมลูกเสือสามัญ วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไวแนวการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญ ความรู้ในการเล่นเกม บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการ
ลูกเสือ – การสอน การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู่ ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณ และกฎ
ของลูกเสือ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล โครงการฝึกอบรมผู้กับลูกเสือ-เนตรนารี 
  Orientation and study of the aims of boy scout training; précis of boy 
scout; background of boy scout and enterprise of world boy scout organization; singing; 
method to train boy scout; discipline; regulation and alertness; boy scout training guild; 
knowledge in playing game; the role of the leader in a collective system; history and 
structure of Thai boy scout; guide to camp fire; campout; administrate of scout 
department; boy scout teaching skills; planning to appoint a leader; boy scout promise 
and rules; scoutmasters’ duty and responsibility; ceremonies of boy scout and girl guide; 
supporting boy scouts’ activities; tramp; scout master training project. 
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1004102 กิจกรรมเข้าจังหวะ 3(2-2-5) 
  Rhythm Activities 
  หลักการเต้นรําเบ้ืองต้น กิจกรรมเข้าจังหวะ มารยาททางสังคมของลีลาศ ประโยชน์ของ
การลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู่ การนําพา เทคนิคในการเต้นรํา 
จังหวะต่างๆ 
  Beginning dance principles rhythm activities, socialetiquete of dancing, 
benefit of dancing, dancing fair management, knowing music and song rhythm, paring, 
leading and dancing techniques of various dance steps. 
 
1004103 ผู้นํานนัทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมสาํหรับคร ู 3(2-2-5) 
  Recreation Leadership and Camping for Teachers 
  ความสําคัญของผู้นํานันทนาการ ผู้นําชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นํา ความ
แตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม คุณลักษณะของผู้นํานันทนาการ บทบาทหน้าที่ของผู้นํา
นันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นําด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติ ความมุ่งหมาย และ
ลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพัก
แรม กิจกรรมที่จัดข้ึน การจัดและดําเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและ
ประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายภาคปฏิบัต ิ
  The importance of recreation leader, kinds of leaders, comparison of 
leader characters and administration, difference and relation of leader and follower, 
characteristics of recreational leader, role and function of recreational leader, leader 
practice in various activities in recreation, history, objective and characteristics of camp, 
the relation between camping and outdoor study, kinds of camp, activities provide, 
management and operation of camp, instruments program management, assessment 
and evaluation of camping, practical camping. 
 
1033107 คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนเพ่ือการศกึษา 3(2-2-5) 
  Computer Assisted Instruction in Education 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการออกแบบ กระบวนการสร้าง และ
ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีเก่ียวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิธีการนํา
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
พัฒนาการเรียนการสอน 
  General knowledge about computer assisted instruction media, principle 
of designing, constructing and types of computer assisted instruction, related theories 
concerning designing computer assisted instruction lessons, application of methods of 
computer in teaching-learning, program construction or application ready-made program 
in teaching-learning. 
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1024824        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                                      1(45) 
                  Professional Experience 1 
                   การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูล 
ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ภูมิหลังของผู้เรียน งานในหน้าที่ครู 
                   Observation of learning management planning of learning management 
enabling the learners to create knowledge by themselves be able to produce learning 
management plan to promote various , collect data; asses the of nature and individual 
student development; students’ background; work load in teachers’ duty. 
 
1024825        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                                     1(45) 
                  Professional Experience 2 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงในระดับชั้น
ประถมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถ
ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ ในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
 Prerequisite: 1024824 Professional Experience 1 
    Simulation teaching and real life teaching at elementary school according 
to learning areas,  planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation 
tools, test assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and scoring, 
be able to teach designing a test, assessment and evaluation the learners, research to 
solve learner’s problem, professional teacher development at elementary school. 
 
 1024826    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3                                      1(45) 
                   Professional Experience 3 
                    รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์
จริงในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินใจผลการเรียน    การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนนสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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                    Prerequisite : 1024825 Professional Experience 2 
                    Simulation teaching and real life teaching at secondary school according to 
learning areas,  planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation 
tools, test assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and scoring, 
be able to teach designing a test, assessment and evaluation the learners, research to 
solve learner’s problem, professional teacher development at secondary school. 
 
 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                6(480) 
                   Internship 1 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 
                  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและ
ประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอน    
 Prerequisite: 1024826 Professional Experience 3 
 Practice of teaching and learning management in field of study, 
assessment and evaluation for developing learners, evaluation, improvement and 
research study for developing learners, the practice of assignments in foundation 
education level, the exchange of sharing knowledge concerning educational seminar 
between learners for formative and summative seminar in internship. 
  
1005802        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                             6(480) 
                   Internship 2 
 รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
                 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและ
ประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการ
สอน              
 Prerequisite: 1005801 Internship 1 
                   Practice of teaching and learning management in field of study, assessment 
and evaluation for developing learners, evaluation, improvement and research study for 
developing learners, the practice of assignments in foundation education level, the 
exchange of sharing knowledge concerning educational seminar between learners for 
formative and summative seminar in internship. 
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(2)  หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มรายวิชาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา บังคบัเรียน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1091101 คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 
 Mathematics for Computer Education 

 ตรรกศาสตร์ พีชคณิตของบูลีน เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การจัดทําความสัมพันธ์
แบบอันดับ และโครงสร้างแบบอันดับ ระบบจํานวน เลขฐานต่าง ๆ เมตริกซ์ และดีเทอร์มีแนนท์ การนับ
และความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการแยกจําพวก ข่ายงาน วงจรเชิงวิธีจัดหมู่ 

Logic; Boolean algebra; set; relations and functions; serial ordinal relation 
and ordinal structure; number system; various number bases; matrix and determinant; 
counting and recurrence relations; graph theory; tree and sorting; networks; 
combinational circuit. 

 
1091102 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Computer Programming 

 ศึกษาหลักการทั่วไปเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบ กฎเกณฑ์การใช้งาน และ
รูปแบบของคําสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหน่ึงตามที่กําหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูล
ประเภทโครงสร้าง การกําหนดเง่ือนไข คําสั่งทํางานซ้ํา คําสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน โปรแกรมย่อยทั้งท่ี
เป็นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งานเอง การฝึกปฏิบัติ การใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม การ
ตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

General principles about  computer programming; components; Disciplines 
of application  and type of statements using  any languages  as indicated; types of 
standard data; structured data types; conditioning definition;  repetition statements; 
selection statements; standard  and individual subprogram; practice; using   tools for 
program development; checking, testing, and editing program. 

 
1091103 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศกึษา 3(2-2-5) 
 Operating System and Application Program in Education 

 ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ  
องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ การทํางานแบบขนาน การจัดสรรและการสับเปล่ียนหน่วยประมวลผล 
การจัดการหน่วยความจํา การนําโปรแกรมประยุกต์มาใช้เพ่ือการศึกษาทั้งในด้านบริหาร  บริการ และการ
เรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือช่วยงานด้านต่างๆ ในวงการศึกษา 

 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 40  

Meaning and development of operation system; role; function of 
operating system; components of operating system; parallel  working; allocation and 
swap of processing unit; memory unit management;  using  software application 
programs for education in  administration, service , and instruction; practice of using 
programs for assisting educational works. 

 
1091104 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวธิเีพ่ือการศกึษา 3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithms for Education 

 ศึกษาทฤษฎีโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น 
ข้อมูลประเภทแถวลําดับ (Array) สตริง (String) สแตก (Stack) คิว (Queue) ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ทรี 
(Tree) และกราฟ (Graph) การนําโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงลําดับและ
การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม การใช้อัลกอริทึมสําหรับการควบคุมโครงสร้าง  

The basic theory  of  linear and non-linear data; data types of array, string, 
stack, queue, linked list, tree, and graph; the introduction of data structure for 
application in various  jobs. Serial technique and data retrieval; analysis and algorithm 
design; using algorithms for controlling structure. 

 
1092105 การออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design 

 ทฤษฎีเบ้ืองต้นเก่ียวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติด้านต่าง ๆ
ของภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก เทคนิคการลดขนาดให้
เหมาะสมกับงาน การสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตที่ใช้กับงานกราฟิก 
การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมกราฟิกและอุปกรณ์ประกอบทางฮาร์ดแวร์เพ่ือสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟกิแบบ 
2 มิติ 

Basic theory about  two-dimensional graphic design; color system; graphic 
characters; type of graphic data ; pattern of collecting  graphic data; downsizing 
technique for appropriate work; constructing  graphic work with graphic  softwares; input 
and output devices in graphic work; Practicing  graphic program and hardware devices for 
constructing two-dimensional graphic designs. 
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1092106 การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา   3(2-2-5)   
 Database Management System for Education 

 แนวคิดและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบ้ืองต้น ความสําคัญของระบบข้อมูลต่อการบริหาร 
และการตัดสินใจ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลในองค์กร รูปแบบฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบลําดับขั้น และแบบเครือข่าย การนอมัลไลซ์ข้อมูล การใช้
ภาษาประมวลผลข้อมูล (SQL) การจัดลําดับความสําคัญในการส่งข้อมูล การเรียกคืนข้อมูล การควบคุม
การใช้งานร่วมกัน ความปลอดภัยของฐานข้อมูล และการบริหารฐานข้อมูล 

Concept and architecture of basic database; importance of data system 
for administration and decision-making; structure and relation of data system in 
organization; database pattern; database design; correlation data model; hierarchical 
type; network type; data normalization; using   Structured Query Language (SQL); ranking 
importance in sending data; data recovery; control of shared application; security of 
database; and database administration. 

 
1092107 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Computer Architecture 

 ตรรกะดิจิตอล สถาปัตยกรรมหน่วยความจํา การแสดงข้อมูล  โครงสร้างการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทํางานแบบหลายโพรเซส 

Digital logics; architecture of memory unit; data presentation; operation 
structure of computer; components of computer; multiprocessing. 

 
1092108 การบํารุงรักษาอุปกรณค์อมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Computer Maintenance 

 โครงสร้างความสําคัญอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หลักการทํางานของระบบบัส  
สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟสหน่วยต่าง ๆ อุปกรณ์และการประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการซ่อม วิธวีิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 

Structure; importance; hardware and software devices; principle of system 
BUS; clock signal; interfacing various units; devices and building microcomputers; fixing 
devices; methods for analyzing problem; principles of microcomputer maintenance. 

 
1092109 การผลิตสื่ออเิล็กทรอนกิส์เพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 
                Electronic Media Production for Education 

 ความหมาย ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
หลักการ เทคนิค และกระบวนการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้
สื่อ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือผลิตสื่อทางการศึกษา และการประเมินผลการใช้สื่อการ
เรียนการสอน 
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Meaning, characteristic, type,  and usefulness of electronic media for 
education; principle, technique, and process for constructing  appropriate instructional 
media; electronic media production; media use ; application of computerized software 
for producing educational media  and evaluation using  instructional media. 

 
1093110 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Laws and Ethics for Information Technology 

 ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ 
ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล การคํานึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคํานึงทางเศรษฐศาสตร์ 
ประเด็นทางกฏหมาย นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรม
จากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศ องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสําหรับผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Social and cultural impact from information technology and online 
society; diversity; globalization; digital gap; considering  person’s perceived defect; 
considering  economical issue; legal issue; policy of privacy rights; Related Thai and 
International law; crime from using technology; threats from information system;  
professional and ethical issues in using information; professional organization  in  
information technology; ethics and behavior for information technology user. 

 
1093111 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 Computer Network, Data Communication and Internet System 
 การออกแบบ การใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและการใช้เครือข่ายของคอมพิวเตอร์  โครงข่าย
เฉพาะท่ี โครงข่ายระยะไกล โครงข่ายแบบเมือง แบบจําลองของเครือข่ายท่ีเป็นมาตรฐาน  แบบจําลอง
ของเครือข่ายในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ศึกษาโปรโตคอลต่างๆ  สถาปัตยกรรม
ทางเลือกการส่งผ่าน สภาพแวดล้อมการสื่อสาร และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ การใช้
ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการส่ือสารและระบบเครือข่ายในอนาคต 
 Design; using data communication system and using network of computer; 
local area network; distant network; city network; model of standard network; model of 
network in service provider and  receiver;  study various protocol; alternative 
architecture; transmission; environmental  communication and regulations  related to 
design; using data communication system; internet system; communication technology;  
and network system in the future. 
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1093112 การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 3(2-2-5) 
 Information System Analysis and Design for Education 

 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศขององค์กร การกําหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การสํารวจระบบงาน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
ระบบ การกําหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 
การออกแบบข้อมูลนําเข้า และการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฟอร์ม 
การนําเสนอรายงาน การบํารุงรักษาระบบ การจัดทําเอกสารต่าง ๆ การนําไปใช้ และการประเมินผล  

Concepts about  information system of  organization; selection of  person 
to develop information technology system; steps for developing information system; 
analysis of workflow of system; analysis of system; design of IT system;  identifying 
problem and studying feasibility of IT system; analysis of cost-effectiveness  in the 
investment; input and output  design; database design; form design; presentation; system 
maintenance; documentation; implementation; and evaluation. 

 
1093113 การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถทุางการศกึษา 3(2-2-5)  
 Object Oriented Programming in Education 

 การโปรแกรมแบบเน้นกรรมวิธีและการโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ Data Abstraction วัตถุ 
และ คลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล (Encapsulation and Data Hiding) การแบ่งคลาส 
(Classification) การสืบทอด (Inheritance) การพ้องรปู (Polymorphism) และการนํากลับมาใช้อีก 

Process oriented programming and object oriented programming; data 
abstraction; object and class; encapsulation and data hiding; classification; inheritance; 
polymorphism; and reuse. 

 
1093114 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนเิมชัน 3(2-2-5) 
 Multimedia and Animation Design 

 แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติการในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประเภท
มัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว ข้อความ การนําอุปกรณ์ หรือ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การนําเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของ
มัลติมีเดีย ลักษณะทั่วไปของงานด้านมัลติมีเดีย 

Concepts, principles, and operation for presenting information through 
multimedia, sound recording,  image processing,  animation,  messaging; building devices 
or electronic tools; information exchange; data presentation; database of multimedia; 
general  characteristics  of  multimedia  work. 
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1093115 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Management Information System for Education 

 ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การควบคุมระบบสารสนเทศ  และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้านการ
บริหารจัดการการศึกษา 

Importance of information technology system; data and information in 
organization; structure of information technology system; element  of educational 
information technology system; educational administration system; information 
technology system for supporting  management  in planning, controlling, making 
decisions; development  of  information technology system; information security; control 
of  information technology system; and software program application  in educational 
management. 

 
1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพ่ือการศกึษา     3(2-2-5)  
      Microprocessor and Robot for Education 

 วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ทฤษฎีลอจิก วงจรพ้ืนฐานของ
ไมโครคอมพิวเตอร์   โครงสร้างและส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์  การใช้งานรีจีสเตอร์  หน่วย
กระทําทางคณิตศาสตร์และลอจิก  หน่วยควบคุม หน่วยความจํา อินพุท/เอาท์พุท พ้ืนฐานของการ
โปรแกรมระบบ  โดยเลือกภาษาตามความเหมาะสมในการนําไปประยุกต์ใช้งานในการสั่งการหุ่นยนต์เพ่ือ
การศึกษา 

Basic electric circuit; basic electronic devices; logic theory; basic circuit of 
microcomputer; structure and internal component of microcomputer; using  register 
work; arithmetic and logical unit; control unit; memory unit; input; output; basics of 
system programming; appropriate language selection for the application in programming 
robots for education. 
 
1094117 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 3(2-2-5) 
 Teaching Programming Design on Web 

 แนวคิด  ทฤษฎีและองค์ประกอบของโปรแกรมการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน  การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  การพัฒนา
โปรแกรมการสอนผ่านเว็บ  การวิเคราะห์  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 
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  Concept,  theory, and elements of teaching program; information 
technology for Education; management system of learning;  teaching web programming 
design; teaching web programming development;  the  analysis, audit, and  quality 
assessment  of  teaching web programming. 
 
กลุ่มรายวิชาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา เลือกเรียน 
1093201 ธุรกรรมอิเลก็ทรอนกิส์  3(2-2-5) 
 E-Business 
 หลักการในการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้งานทั้งภายในองค์กรเพ่ือการสื่อสารกับบุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยใช้ระบบอินทราเน็ต 
และภายนอกองค์กรในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้จําหน่ายสินค้า โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างในกรณีศึกษาของธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้
พ้ืนฐานทางโครงสร้างธุรกิจ การสร้างฐานความรู้ ระบบอินเทอร์เน็ต และการวางแผนการตลาด 
  Principles for using  data for the business information system in electronic 
form ; its usefulness of operation inside and outside organization;  using  intranet system 
for communicating with staff; using internet system for  communicating with customers 
and distributors;   the study of   case studies  of  businesses  which are  successful  in e-
business management; using basic knowledge about  business structure;  constructing  
knowledge base, internet system; and  marketing planning. 
 
1093202 สถิติเพ่ือการวจัิยทางคอมพวิเตอร์ศกึษา 3(3-0-6) 
 Statistics for Computer Education Research  

 ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน ความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ือง
และต่อเน่ือง การแจกแจง Z, t, X2 และ F การประมาณและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความ
แปรปรวนและสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 

Meaning of statistics ; sample space and probability; random variables; 
function; probability of random variables;  estimating  values;  variance; probability 
distribution of continuous and non-continuous random variables; Z-distribution; t-
distribution; X2-distribution; and F-distribution; estimation and testing of hypothesis of 
mean, variance, and proportion; one way analysis of variance;  linear  regression  and 
correlation  analysis. 
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1093203 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
 Application Software for Statistics and Research 

 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกับการคํานวณค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ีย ค่าสัดส่วน และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การหาความเชื่อมั่น และความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิจัย 

Using the computer for  calculation of percentage; measure of central 
tendency; measure  of  distribution;  hypothesis testing   for mean,  proportion,   and  
standard deviation; measure of relation; measure of  validity and reliability of 
questionnaires; one way analysis of variance; two way  analysis of variance; testing of 
non-parametric statistics and using application software for research. 

 
1094204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
 Web Programming 

 การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บ
แบบไดนามิก การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพ่ือควบคุมการ
ทํางานของเว็บ การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อ
คํานึงถึงด้านความปลอดภัยของระบบงาน การฝึกปฏิบัติ การสร้างโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บทั้งที่
ประมวลผลในฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย 

Constructing processing program on the web; contact user design; dynamic 
website construction; using  advantage of file server  and work station program; using 
workstation program for controlling web operation; using resources on file server and 
network system; database processing  system;  security cautions  of work system; 
practice; constructing web programming  at office in the file server and workstation 
processing. 

 
1094205 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Information Technology Project Management 

 การกําหนดโครงสร้างของโครงการ การกําหนดแผนงาน การเขียนข้อเสนอโครงการ 
ผลลัพธ์ของโครงการ ทรัพยากรของโครงการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะห์
ข้อกําหนดความต้องการผู้ใช้ การวางแผนและออกแบบโครงการ การสร้างทีมงาน การประมาณ
การงบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารงานโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ และการนําเสนอโครงการ 
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  Specifying the structure of a project and plan;  writing a project proposal, 
project result and project resources; studying the project suitability; analyzing factors 
influencing the users’ needs; planning and designing a project; creating a project working 
team; estimating the budget and cost of a project; analyzing the project feasibility; 
managing a project; monitoring and assessing a project; presenting a project 
 
1094206  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศกึษา 3(2-2-5) 
  Management Information System in Education 

 ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ  บทบาท
ของระบบสารสนเทศในองค์การ  การบูรณาการระบบสารสนเทศ  กลยุทธ์การนําระบบสารสนเทศมาใช้
ปรับเปล่ียนองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

The importance of IT (Information Technology) system, data and 
information in an organization, the structure of the IT system for management, 
information technology and the communication technology in the organization’s IT 
system; roles of IT system in an organization; the strategic application of the IT system in 
the organization change; the development of IT system; the management of the IT 
system properties, the supporting system for decision making, data sources and data 
mining. 

 
1094207 ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
             Introduction to Robotic  

 การศึกษาประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์ องค์ประกอบทั่วไปของหุ่นยนต์ ส่วนประกอบ
ของหุ่นยนต์ การวางแผนภาระและแนววิถีของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมจําลองสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ 
  The study of   historical background of robots; general elements  of 
robots; components of robot;  operating  planning  and  leading through use of  robots; 
simulation  programming  ;and  robot  application. 
 
1094208 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารจัดการศึกษา 3(2-2-5)     
 Application Software for Educational Administration 

 การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน 
ระบบบุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ ระบบควบคุมงบประมาณ และการจัดทําเอกสารต่างๆ ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
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Using computer system in educational administration such as registration 
system; personnel system; fixed asset control system; budgetary control system; and 
management of various documents using computer system. 

 
1094209 คอมพวิเตอรก์ราฟิกขัน้สงู 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Graphic 

 แบบจําลองเรขาคณิต ข้ันตอนวิธีสําหรับการขจัดพ้ืนผิวที่มองไม่เห็น แบบจําลอง 
ระดับชั้นสี การทําภาพให้เหมือนจริง การแปลงส่งลวดลายและการสะท้อน การติดตามแสงเงา การทํา
ภาพเคลื่อนไหว 

Geometry  model; steps for removing  hidden surface ; model of layer 
colors ;  making images like real; pattern transformation  and reflection ; tracking light  
and  shadow; creating animation. 

 
1094210 ระบบสารสนเทศเพื่อธรุกจิ  3(2-2-5) 
 Business Information System 

 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจครอบคลุมเน้ือหาการ
ใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร และกิจการของวิสาหกิจ เช่น บริหารทรัพยากร
บุคคล บริหารการเงิน การบัญชี การผลิต และสินค้าคงคลัง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานขาย การบริการ 
การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อดําเนิน
กิจการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กรและระหว่างองค์กรด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
  Introduction  to  usefulness  of  information systems  in  various  firms; 
usefulness of  information system for materials administration  and  enterprise firms  
such as in  human resource administration; financial administration; accounting; 
production and stocks; e-commerce;  sales  jobs;  services  jobs; manufacturer network 
administration  and customer relations administration; use of information system for 
operating business, support for making decisions, and  communicating  inside, outside, 
and between organizations using internet and intranet  systems. 
 
1094211 ระบบสํานกังานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
 Office Automation System 

 เครื่องมือที่ใช้ในระบบสํานักงานอัตโนมัติ การจัดทําระบบประมวลผลคํา การวางรูปแบบ
เอกสาร การเก็บและค้นหาข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
ติดต่อกับระบบสื่อสารข้อมูลจากภายนอก การประมวลผลเก่ียวกับเสียง การจัดระบบช่วยบริหารและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การพิจารณาตัดสินใจนําระบบสํานักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ การจัดสิ่งแวดล้อม
ในสํานักงานอัตโนมัติ 
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Tools  for  use  in  the office automation system; word processing system 
management; documentation pattern; collecting  and  searching information using  
electronic system; sending  information using electronic system; communicating with 
data communication  system from outside units; sound processing; assisted management 
and personal computer; considerations for the selection of office automation system; 
environmental  management in  office automation. 

 
1094212 ระบบสนบัสนนุการตัดสินใจทางการศกึษา 3(2-2-5) 
  Decision Support System in Education 

 ธรรมชาติการบริหารงานและการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เคร่ืองมือสําหรับ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการจัดการฐานข้อมูล การบรรยายโมเดล และการแสดงโดยกราฟ  
โมเดลที่เหมาะสมและระบบผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การใช้โปรแกรมท่ี
เหมาะสมเพ่ือสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Nature of administration and decision; decision support system; tools for 
decision support system; database management  system; model description and 
appropriate graph presentation;  and expert  systems; development of decision support  
system; using appropriate program  for constructing decision support system; artificial 
intelligence; decision support system. 

 
1094213 การบริหารศนูย์คอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 
  Computer Center Administration  

 หลักการบริหารองค์การทั่วไป การวางแผนกลยุทธ์ การกําหนดนโยบายและหลักการ
ให้บริการในการใช้เวลาและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานในองค์กร การจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ การกําหนดอัตราและตําแหน่งบุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและการจัดทํางบประมาณ การคัดเลือกและประเมินคุณค่าของชุดอุปกรณ์และชุดคําสั่ง ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ การบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และการประเมินผลการดําเนินการ 

Principles of general organizational administration; strategic planning; 
policy  formulation; principle  of services for time-consuming   and computer devices  for 
the units  inside  the organization;  setting up computer center; staffing and positioning in 
computer center; expense analysis and budget management; selection and values  
assessment of device sets; statement sets; public relations; services of computer center 
and evaluation of operation. 
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1094214 หุ่นยนต์ศาสตร์และระบบอัตโนมัติ       3(2-2-5)  
     Robotics and Automatic System  

เทคโนโลยีของหุ่นยนต์  อุปกรณ์เซ็นเซอร์  มอเตอร์  เทคนิคในการโปรแกรมระบบ
เพ่ือให้ทํางานแบบอัตโนมัติ  การใช้เทคนิคและขั้นตอนวิธีต่างๆ  เพ่ือควบคุมการเคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนที่  เช่น  การรู้จําเส้นทาง  การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด  เป็นต้น 

Robotic  technology; censoring device;  motor;  technique in  
programming  system    for automatic  system operation; using  various  techniques  and   
steps   for  controlling  movement and  motion  such as  route  recognition, the  shortest  
navigation  etc. 

 
1094215 ระบบผู้เชี่ยวชาญ           3(2-2-5)  
     Expert System 

หลักการและความหมายของระบบผู้เชี่ยวชาญ  พัฒนาการของระบบผู้เชี่ยวชาญ  การ
แทนความรู้  การจัดหาความรู้  กลไกวินิจฉัย  การจัดการความไม่แน่นอน  การประเมินระบบผู้เชี่ยวชาญ  
และระบบผู้เชี่ยวชาญแบบไฮบริด 

Principles of artificial intelligence; principles and meaning of expert 
systems; development of expert systems; knowledge representation; knowledge 
management; diagnosis mechanism; uncertainty management; evaluating expert system; 
hybrid expert system. 

 
1094216 ปัญญาประดิษฐ ์           3(2-2-5)  
       Artificial Intelligence  

 หลักการปัญญาประดิษฐ์  ปัญหาและเอกภาพของปัญหา กลยุทธ์การสืบค้น การแทน
ความรู้ กระบวนการคิดหาเหตุผล  แนวคิดเก่ียวกับฟัซซี่ (Fuzzy)  การเรียนรู้ การมองเห็น การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และการวางแผน 

Principle of artificial intelligence; problem and unity of problem; search 
strategy; knowledge representation; reasoning process; Fuzzy concept; learning, visual 
and natural language processing; expert systems and planning. 
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กลุ่มรายวิชาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา วิชาการสอนวชิาเอก 
1094301 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับระดับ 3(2-2-5) 
 ประถมศกึษา  

Integration and Instruction Management for  
Elementary School 

  มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หลักการ เทคนิค วิธีสอน นวัตกรรมการสอน ทักษะกระบวนการที่สําคัญ การ
วางแผนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การเลือกและการใช้สื่อการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลอง 
  Standard  learning content in basic education for elementary school, in 
learning area of occupation and technology; area of information technology; learner-
based learning management; principles; techniques; teaching methods; teaching 
innovation; skills; important  processes; planning of learning;  sources of learning; 
selection and use of learning media; evaluation of learning; practice of learning in 
simulation. 
  
1094302 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับระดับ 3(2-2-5) 

มัธยมศกึษา  
 Integration and Instruction Management for  
 Secondary School 
  มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หลักการ เทคนิค วิธีสอน นวัตกรรมการสอน ทักษะกระบวนการที่สําคัญ การ
วางแผนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การเลือกและการใช้สื่อการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การฝึก
ปฏิบัติการเรยีนรู้ในสถานการณ์จําลอง 

The standard content of learning according to the basic education 
curriculum in the occupation and technology learning group as well as the information 
technology learning group of the secondary school level; learning settings with emphasis 
on learner-centered; principles, techniques, teaching innovations, skills and important 
processes; planning of learning; selecting and applying learning media; assessing the 
learning result; practicing learning in simulated situations. 
 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 52  

กลุ่มรายวิชาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา วิชาเอกเพ่ิมเติม 
1094401 การสัมมนาทางคอมพิวเตอรศ์ึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Computer Education 

 การนําเสนอรายงานการค้นคว้าของนักศึกษาที่เก่ียวกับวิวัฒนาการและความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่จะนํามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน หรือแนวทางการจัด
การศึกษาที่ทันสมัย โดยมีการศึกษาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดผลดีด้านการเรียนการสอน 
หรือการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย และเค้าโครงการวิจัยที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหา
ความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

The presentation of students’ researches concerning the evolution and 
progress of information technology, the application of computers in teaching and 
learning support  as well as modern education management, through the study of 
theories, principles and technologies, creating the positive results in teaching and 
learning or administrating. These researches are aimed at finding research problems as 
well as research proposal that would lead to the feasibility of applying modern 
technologies to enhance the efficiency of teaching and learning activities. 

 
1094402 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
 Development of Project in Computer Education 

 ใช้ความรู้รวบยอดจากท่ีได้เรียนมา  และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  กําหนดเป็นโครงการ
ศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย  ภายใต้การได้รับความยินยอม  คําแนะนํา  และอยู่ภายใต้การนิเทศอย่าง
ใกล้ชิดต่อเน่ืองของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองตามระเบียบวิธีวิจัย
สามารถนําแนวปฏิบัติไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษาของตนได้  มีขอบเขตโครงงานสามารถทําเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  Using comprehensive knowledge  and  independent study; determining 
the study project   using  research  methodology  under  commitment, advice, and close 
and continuous supervision  of   consulting  teacher; and development of self- 
knowledge using research methodology; ability  to  use guidelines in solving their 
educational problems; area of project which is  completed  in record time. 
 
   (5)  แผนการเรียนตลอดหลกัสูตร 

     สําหรับการจัดแผนการศึกษาหลักสูตรได้จัดให้สอดคล้องตามระบบการศึกษาแบบ
ทวิภาค ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ดังน้ี  
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แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
กลุ่มวิชาชีพครบัูงคับ 
1003101 ภาษาอังกฤษสาํหรับครู 3(2-2-5) 
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
รายวิชาเอกบังคับ 
1091101 คณิตศาสตรส์ําหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 
1091102 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

รวม 21 
 

แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
กลุ่มวิชาชีพครบัูงคับ 
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2-5) 
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรบัครู 3(2-2-5) 
รายวิชาเอกบังคับ 
1091103 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
1091104 โครงสร้างขอ้มลูและข้ันตอนวธีิเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 21 
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แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
กลุ่มวิชาชีพครบัูงคับ 
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
รายวิชาเอกบังคับ 
1092105 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
1092106 การจัดการฐานข้อมลูทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1092107 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

รวม 21 
 

แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 
กลุ่มวิชาชีพครบัูงคับ 
1052401 จิตวิทยาการเรยีนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
รายวิชาเอกบังคับ 
1092108 การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
1092109 การผลติสือ่อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 21 
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แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 

กลุ่มวิชาชีพครบัูงคับ 
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
รายวิชาเอกบังคับ 
1093110 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
1093111 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์การส่ือสารข้อมลู และระบบอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
1093112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1093113 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางการศึกษา 3(2-2-5) 
รายวิชาเอกเลือก 
1093201 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
1093202 สถิติเพ่ือการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 

รวม 21 
 

แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 

กลุ่มวิชาชีพครบัูงคับ 
1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45) 
รายวิชาเอกบังคับ 
1093114 การออกแบบบทเรียนมัลติมเีดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
1093115 ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
1093116 ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
1094117 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 3(2-2-5) 
รายวิชาเอกเลือก 
1093203 โปรแกรมประยุกตด์้านสถติิและวิจัย 3(2-2-5) 

รวม 19 
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แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 

กลุ่มวิชาชีพครบัูงคับ 
1044103 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(45) 
รายวิชาเอกเลือก 
1094204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
รายวิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 
1094301 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับระดับประถมฯ 3(2-2-5) 
รายวิชาเอกเพ่ิมเติม 
1094401 การสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึ์กษา 3(2-2-5) 
รายวิชาเลือกเสร ี
 เลือกเสร ี1 3 

รวม 16 
 

แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(45) 
กลุ่มวิชาชีพครเูลือก 
xxxxxxx วิชาเลือก 3 
รายวิชาเอกเลือก 
1094205 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
รายวิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 
1094302 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับระดับมัธยมฯ 3(2-2-5) 
รายวิชาเอกเพ่ิมเติม 
1094402 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
รายวิชาเลือกเสร ี
 เลือกเสร ี2 3 

รวม 16 
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แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 5  
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(480) 

รวม 6 

แผนการเรียนนักศกึษาชั้นปทีี่ 5  
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนว่ยกติ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(480) 

รวม 6 




