
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาคอมพวิเตอรศกึษา ( 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ     ครุศาสตร 
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร  

1) รหัสหลักสูตร    0030   /รหัสสาขาวชิา  0380 
 

2) ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย :  หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาคอมพิวเตอรศกึษา 

ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education 
 

2.  ช่ือปริญญา  

    ช่ือเต็มภาษาไทย     : ครุศาสตรบัณฑติ (คอมพิวเตอรศกึษา) 

    ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Computer Education) 
 

    ช่ือยอภาษาไทย        : ค.บ. (คอมพิวเตอรศกึษา) 

    ช่ือยอภาษาอังกฤษ    : B.Ed. (Computer Education) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

   3.1   หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาคอมพิวเตอรศกึษา  ผูสําเร็จการศกึษาตองเรยีน       

ไมนอยกวา  169  หนวยกติ 
 

3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร 

ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวชิา และแตละกลุมวชิา ดังนี้ 
 

         

           3.1.3 รายวชิา  

1)  หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวชิาไมนอยกวา     30   หนวยกติ 
 



 

 

      2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน  เรยีนไมนอยกวา                             133   หนวยกติ 

                   2.1   กลุมวชิาชีพครู  เรียนไมนอยกวา                                 54   หนวยกติ 

2.1.1 วชิาชีพครูบังคับ  เรยีน                                  36   หนวยกติ 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับคร ู

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 การศกึษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจดัการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับคร ู

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวจิัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 

 

จติวทิยาประยกุตสําหรับคร ู

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู

(Languages and Cultures for Teacher) 

3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจดัการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

2.1.2 วชิาชีพครูเลอืก  เรยีนไมนอยกวา   4   หนวยกติ 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีํารอง ข้ันความรูเบื้องตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course) 

 

2(1-2-3) 



 

 

1002101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ข้ันความรูเบื้องตน 

(Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 

(Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจดัการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

 (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management)

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทกัษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

2(1-2-3) 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1024610 ทักษะการสอนสําหรับครูคอมพิวเตอร 

(Teaching Skills for Computer Teachers)    

 

3(2-2-5) 



 

 

1025405 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูวชิาคอมพิวเตอร 

(Curriculum and Learning Management in Computer Education) 

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวเิคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวทิยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวทิยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวทิยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนําทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 



 

 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

2.1.3 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพครู เรยีน  14  หนวยกติ/ช่ัวโมงปฏิบัต ิ

1)  การฝกปฏบิัตวิชิาชีพระหวางเรียน  

1005809 การฝกปฏิบตัวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 1 

(Professional Experience 1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบตัวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 2 

(Professional Experience 2) 

1(60) 

 

2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรียน ตอเนื่อง)                

     การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

 

2.2  กลุมวชิาเอก  เรยีนไมนอยกวา                         79   หนวยกติ 

2.2.1 วชิาเอกคอมพิวเตอร  เรยีนไมนอยกวา       69  หนวยกติ          

4091606 คณติศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร  

(Mathematics for Computer) 

3(3-0-6) 

4111101 หลักสถติ ิ

(Principles of Statistics) 

3(3-0-6) 

4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอรทิึ่ม 

(Computer Programming and Algorithm) 

3(2-2-5) 

4121104 จรยิธรรมและกฎหมายที่เกีย่วของสําหรับคอมพิวเตอร 

(Ethical and Regulation Issues in Computer) 

3(3-0-6) 

4121206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

(Computer Programming Language)  

3(2-2-5) 

4122104 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  

(Web Design and Development) 

3(2-2-5) 

4122603 คอมพิวเตอรกราฟกส 

(Computer Graphics)  

 

3(2-2-5) 



 

 

4122701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 

(Computer Systems and Architecture) 

3(2-2-5) 

4123101 การออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอร 

(Design of Computer Assisted Instruction) 

3(2-2-5) 

4123202 ระบบฐานขอมูล 

(Database  System) 

3(2-2-5) 

4123203 การพัฒนาระบบไรสาย 

(Wireless Application Development) 

3(2-2-5) 

4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูง 

(High-Level Language Programming) 

3(2-2-5) 

4123601 โปรแกรมประยกุตดานสถติแิละวจิัย 

(Programming Application for Statistics and Research) 

3(2-2-5) 

4123606 โปรแกรมประยกุตดานงานทะเบยีนและวัดผลในสถานศกึษา 

(Programming Application for School Registration and Records) 

3(2-2-5) 

4123652 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร 

(Computer Game Design and Development) 

3(2-2-5) 

4123657 การออกแบบและผลติสื่อมัลตมิิเดยี  

(Multimedia Application) 

3(2-2-5) 

4123705 การศกึษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 

(Circuit Description and Microcomputer Maintenance) 

3(2-2-5) 

4124101 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการสถานศกึษา 

(Information System Academic Administration) 

3(2-2-5) 

4124402 การพัฒนาซอฟตแวรทางการศกึษา 

(Educational Software Development)  

3(2-2-5) 

4124403 การพัฒนาอีเลรินนิง่ 

(E-Learning Development) 

3(2-2-5) 

4124404 การสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร 

(Data Communication and Computer Network) 

3(2-2-5) 

4124406 

 

ระบบปฏิบัตกิาร  

(Operating Systems)   

3(2-2-5) 

4124407 การวเิคราะหและออกแบบระบบ  

(System Analysis and Design )  

3(2-2-5) 



 

 

4124701 สัมมนาคอมพิวเตอรศกึษา  

(Seminar in Computer Education) 

3(2-2-5) 

4124702 โครงงานคอมพิวเตอรศกึษา  

(Computer Education Project) 

3(1-4-4) 

2.2.2 วชิาการสอนคอมพิวเตอร  เรยีน  6   หนวยกิต 

1023647 พฤตกิรรมการสอนวชิาคอมพิวเตอร 

(Methods and Approaches in Teaching Computer Education) 

3(2-2-5) 

1025405 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูวชิาคอมพิวเตอร 

(Curriculum and Learning Management in Computer Education) 

3(2-2-5) 

                  2.2.3 วชิาเลอืก    เรยีน    4   หนวยกติ 

1022303 หลักการสอน 

(Methods of Teaching) 

2(1-2-3) 

 

1024617 การสอนสําหรับครูคอมพิวเตอร 

(Teaching for Computer Teacher)     

2(1-2-3) 

 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรยีนไมนอยกวา    6   หนวยกติ 

ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว และตองไมเปนรายวชิาที่กําหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการ

สําเร็จของหลกัสตูรนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               3.1.5 คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทกัษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยที่เปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ... 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน..จากสารที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language for 

communication and information retrievals from various sources; conclusion, interpretation 

and presentation of the findings relating to daily life focusing on process of integrated 

language skills 
 

1500113        ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพื้นฐานในบรบิททางวชิาการและสังคม 
 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรียนมากอน: 1500113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเพ่ิมศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ 

                     พื้นฐานข้ันสูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 
 

           Further development of communicative English language skills to enable  

students to Function effectively in more advanced range of academic and social 
 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย  เช่ือมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาที่เรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวจิัยในสาขาเฉพาะทาง 

           Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field.  

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

             เทคนคิการอาน  และฝกอานบทความที่หลากหลาย รวมทัง้หนังสอือางอิง 

ตาง ๆ 
 

                                   Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   
 

1500117    การเขียนข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                      ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ที่ใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                              Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ที่เนนการออกเสยีงหนัก เบาของคําและประโยคอยาง 

ถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

            Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress patterns  of  

words and sentences and practice listening and speaking simple  dialogues. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1561110    ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                      3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

                      ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง การออกเสยีงและการ 

พูดข้ันพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะการอาน 

ขอความสัน้ ๆ และคําศัพทที่ใชในชีวติประจําวัน รวมทัง้ศกึษาและฝกตัวอักษร  ฮริางานะ   

คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading  

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจีนเบื้องตน                                                        3(2-2-5) 

                  (Chinese for  Beginners ) 

          ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพื้นฐานของรูป 

ประโยคที่สัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

                     Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of  

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of  

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese  

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

              ควรฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา 

การซ้ือของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียน

ประโยคงาย ๆ ได  

    Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน               3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

           ฝกทกัษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว   การบอกเวลา    

การซ้ือของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing 
 

 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners ) 

                         ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตวั  การบอกเวลา   

การซ้ือของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners ) 

               ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 
 

 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน                  3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

   ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา   

การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence writing. 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบื้องตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                               ฝกทักษะทั้ง 4  อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน        

                    เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตวั  การบอกเวลา   

การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                                หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1741101         ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทกัษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา   

การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

            Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia  structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple  
 

 

  3.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                                ความคิดรวบยอดเชิงวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลกัการ  กระบวนการและยุทธศาสตร  

 การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคิดเชิงสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ     

สติปญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานึกในหนาที่พลเมืองดี  มีคุณธรรมนําความรู    

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ  มีคุณภาพชีวติที่ดมีีศกัดิศ์รขีองความเปนมนุษย     

รับผิดชอบตอบานเมือง  สรางสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ 

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  บูรณาการทฤษฏี 

สูการปฏิบตัไิด 

 Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                                หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

 

1500104 ความจริงของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

            ใหเขาใจถึงการศกึษาความจรงิของชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวติใน 

สังคมปจจบุันและโลกยุควทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  การนําเอาความจรงิตาม 

หลักศาสนธรรมและหลักวถิีพุทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิต 

และสงัคม การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวติที่มีสันตสิุข และสังคม 

ที่มีสันตภิาพ 

              Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine and   

Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and society, 

development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for peaceful society 
 

 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                                 3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรียนเพศศึกษา  ความรูเรื่องเพศวิถีและองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย   

สัมพันธภาพทางเพศ  ทกัษะสวนบคุคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสขุภาพทาง 

เพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการสงเสรมิ 

การเรยีนรูเรื่องเพศ 

             Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying  

Well-being including sexual wellbeing such as human growth, sexual relations,  personal  

skills, sexual behavior and how to reveal sexual wellbeing. Social and cultural sectors  

affecting sexual well-being instructional process 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                                หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2000103    สุนทรียภาพของชีวติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชิงการคิด 

กับสุนทรยีศาสตรเชิงพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรบัรูกับความเปนมาของ 

ศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound)  

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual Arts)  

ศิลปะ  ดนตรี(Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการ 

เรยีนรูเชิงคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย  

(Acquainted) และ  (3)  นําเขาสู ข้ันความซาบซ้ึง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซ่ึง 

ประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 

   Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic  and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art  of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของมนุษย 

มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกนัและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
 

           Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

           3.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

 ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสําคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิน่  กระบวนการศกึษาประวัตศิาสตร

ทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ

ปจจุบัน   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหาสงัคม กระบวนทศัน 

อดตี ปจจุบนั อนาคต 
 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, importance of 

Thai history, local history, learning process of local history, present Thai government 

and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local administration, social 

problems, past, present and future paradigm  

 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                               3(3-0-6) 

                     (ASEAN Studies) 

           ประวัตคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน ปฏิญญาวาดวย  

ความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วสิัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย  โครงสราง  

ภาพรวม  ที่มาคําศัพทและที่มาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิพื้นฐาน 

ประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาที่มีผลกระทบตอ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซียน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration of 

ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Association 

and rationale, components of partner countries affecting the economy of ASEAN 

Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซียน) 

วเิคราะหทศิทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  
 

            Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 

 

2500108  ชีวติกับสิ่งแวดลอม                  3(2-2-5) 

  (Human Beings and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ   

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิน่  การดําเนนิกจิกรรม  โดยใชวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยทีี่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา การใชพลงังานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเช่ือมโยง ผลกระทบ 

ที่เกดิข้ึนจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ยั่งยนื  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
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2500109      วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและ 

แนวทางพัฒนาวถิชีีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดํารใิน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนักในความสําคัญ        

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น   

สามารถนําหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอดี   พอเพียงและยั่งยืน  มีการศึกษาดูงาน ในระดับทองถิ่น 

ที่ประสบความสําเรจ็เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เนน 

เนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาที่สอน) 
 

   Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of  

the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-living 

development, sufficient and sustainable development for organizations and communities, 

study visit to successful community for practical guidelines (Contents should be related to   

the fields of students)  
 

2541204   มนุษยกับธรรมชาต ิ        3(3-0-6)                   

                    (Man and Nature) 

                    ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารงอยู 

                    รวมกันกับธรรมชาตไิดอยางยั่งยนืและสันตสิุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่    

                     ประชาคมโลก 
 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
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              3.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

4000107    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวติ                3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

             ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลกระทบตอชีวติและสังคม 

การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดแก เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล 

การจดัการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสือ่สารขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 

จากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศกึษาคนควา  การทํารายงาน  การ 

นําเสนอผลงานและการดํารงชีวติประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ  รวมถงึการเคารพสทิธทิาง 

ปญญา 

              Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge and communication through computer networks  

from database and various sources of information for searching information, writing  

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 
 

4000106     การคดิและการตัดสนิใจ                3(2-2-5) 

        (Thinking and Decision  Making) 

          หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  ขอมูล   

ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตผุล  กระบวนการตดัสนิใจ  กระบวนการแสวงหาความรู 

ทางวทิยาศาสตร  สมการเชิงเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวติประจําวัน  
 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of information, 

logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific knowledge, linear 

equation and practical application for problem solutions in daily life 
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4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ               3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตร   เทคโนโลย ี  การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ   ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวทิยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชีวติ 
 

            Process of scientific and technological development; application of science  for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 

 

4083202   กฬีาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลังกายและ 

การเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย  การ 

วางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพื่อสุขภาพ  ศกึษาความ 

สัมพันธของปจจัย   ทีมี่สวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  สิ่งแวดลอม  สุขภาพ 

สวนบุคคล  รวมทั้งการฝกกฬีาเพื่อสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝกกฬีา 

           Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports  

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up  

getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting health  

promotion such as food, emotion, environment, personal health including playing sports  

for health in fitness centers and sport centers 



 

 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

2.1 กลุมวชิาชีพครู 

2.1.1 วชิาชีพครูบังคับ 
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1005101   ทักษะทางภาษาสําหรับครู        3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

   ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือ 

ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยเีพื่อการสื่อสารและ 

การสบืคน  การฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพื่อนําไปใช 

ในชีวติประจําวันเพือ่พัฒนาสมรรถภาพความเปนคร ู  การฝกปฏิบตัทิกัษะภาษาไทยเพื่อ 

การสือ่ความหมายกบันกัเรยีนผูเกีย่วของแบบตัวตอตวั  การบรรยายในช้ันเรยีน  การเลา 

นทิาน  การกลาวสนุทรพจน   การอานบทความวชิาการ   งานวจิยั   การเขียนบทความ 

ทางวชิาการ  ศกึษานําเสนอแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของนักเรยีน  การฝก 

ปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายกับนักเรียนและผูเกี่ยวของ  เนน 

การจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพูด   ดวยสํานวนและสําเนยีงทีถ่กูตอง    

การอานบทความวิชาการและวจิัย  การเขียนบทความทางการศกึษา  การนําเสนอ 

รายงานทางการศกึษาตอที่ประชุมในช้ันเรยีน 

 This course focuses on the significant and nature of the language, using of  

Thai and English or other foreign languages for communication, the use of language  

and technology for communication and investigation, practicing of listening speaking  

reading, writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by 

-one communication with student, classroom description, storytelling, speech,  

academic article, research, academic writing, problem solving in using of Thai  

language, practicing of English language skills for communication emphasizing on  

reading summary, responding in writing and speaking with correct sentence and  

pronunciation, reading article and research paper, writing academic article,  

presentation in front of the class 
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1012406      กฎหมายทางการศกึษา     3(2-2-5) 

(Education Law) 

     ความหมาย  ความสําคัญ  ที่มา  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัต ิ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบ 

                  และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา  การ 

                   จัดการและบริหารการศึกษา  วิเคราะหกรณีตัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศึกษา   

                  ปญหาและแนวทางแกปญหา 

 This course examines the key areas of constitution, act, royal decree, ministerial  

regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of teacher education  

program, educated people, educational management and administration, case study  

analysis, education law, and problem solving 

1015106        การศกึษาและความเปนครู            3(2-2-5) 

      (Education and Being a Professional Teacher) 

ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีการศกึษา  ศาสนา  เศรษฐกจิ  สังคม  วัฒนธรรม

และ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา  เพื่อ

เสรมิสรางการพัฒนาที่ยั่งยนื  การนําปรัชญาการศกึษาไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศกึษา  

การวเิคราะหเกี่ยวกบัการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื กฎหมายการศกึษา และกฎหมายที่

เกี่ยวของกับครูและวชิาชีพครู ความรอบรู ในเนื้อหาวชิาที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อให

ผูเรยีนคิดวเิคราะห สงัเคราะห  สรางสรรคสิง่ใหม ๆ สภาพงานครู  คุณลกัษณะทีด่ขีองคร ู 

และมาตรฐานวิชาชีพครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวชิาชีพครู  การสรางความกาวหนา

และพัฒนาวชิาชีพครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลอืกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง  การปลูกฝงจติวญิญาณความเปนครู  หลักธรรมมาภิบาล  และความ

ซ่ือสัตยสุจรติ  คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภา

กําหนด  การประพฤตปิฏิบตัตินเปนแบบอยางทีด่ ี มีจติสํานกึสาธารณะ  และเสยีสละให

สังคม  มีจิตวิญญาณความเปนครู  การปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา

กําหนด  ฝกปฏิบัตกิารสรางแบบประเมินคุณธรรมและความเปนครูวิชาชีพ  และการนํา

แบบประเมินไปใชในสถานศึกษา  การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพผูเรยีน   
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Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and 

application for educational institutional development; concept and methodology for 

educational management to empower sustainable development; application of educational 

philosophy for institutional development; analysis of education for sustainable development; 

educational laws and legislation; content knowledge and teaching strategies for analyzing, 

synthesizing, and creativity; teacher tasks, characteristics of teachers, professional 

autonomy; knowledge management on teaching profession; professional ascent and 

professional autonomy development; search and selection of information for changes; 

implementation of self-actualization for teachers; good governance, honesty, morality, 

and ethics for professional autonomy in accordance with regulations of The Teacher 

Council of Thailand; best practice; consciousness, devotion,  professional spirit,  designing 

moral assessment and professional ethic assessment, teacher – student interaction 

1015108         การประกันคุณภาพการศกึษา                       3(2-2-5) 

   (Educational Quality Assurance) 

    ความหมายและความสาํคัญการประกันคุณภาพการศกึษา  หลักการ  แนวคิด  แนว 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  วัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  

ภาวะผูนํา  และการทํางานเปนทีม  ความรู เกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

องคกรและระบบประกันคุณภาพการศึกษา  องคประกอบของการประกันคุณภาพ

การศึกษา  มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา  ข้ันตอนการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและบทบาทของผูเกี่ยวของ  การประเมินคุณภาพภายนอก  

การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนา  การบริหารสถานศึกษากล

ยุทธการสรางความรวมมือกับบุคลากรทางการศกึษาและชุมชน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและ

พัฒนาผูเรียนการจัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการ

เรยีนรูอยางตอเนื่อง  ฝกปฏิบัตกิารประเมินกจิกรรมประกันคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู

ตามมาตรฐานการศึกษา  และตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา  การดําเนินการจัดกิจกรรม

ประเมินคุณภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  

 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                 หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, concept, 

guideline for educational quality management, organizational culture, organizational 

human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance knowledge, 

organizational and educational quality assurance system, components of educational 

quality assurance, educational standard and educational quality indicators, quality 

assurance process within the educational institutes and the role of related parties, external 

quality assurance, using educational quality assessment for development, educational 

institutes management, strategy for creating cooperation with educational personnel 

and community to develop the learners and educational institutes, quality management, 

learning activities management and continuous learning quality development, educational 

quality assurance and assessment activities practice, educational standard learning, 

educational quality indicators, quality assessment activities administration, learning act 
 

1025201       หลักสูตรและการจัดการการศกึษา       3(2-2-5) 

                  (Curriculum and Educational Management) 

ประวัติความเปนมา  ระบบการจัดการศึกษาไทยในอดีต  ปจจุบันและอนาคต

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บรบิทและแนวโนมการจัดการศึกษาความเปนผูนํา

ทางการศกึษา  การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา  

ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร  ทฤษฎี

หลักสูตร  ระดับของหลักสูตร  องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนา

หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร  การกําหนด

จุดมุงหมายหลักสูตร  การคัดเลือกเนื้อหาวิชา การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดทํา

หลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมิน

หลักสูตรไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  มาตรฐานชวง

ช้ันของหลักสูตร  การจัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศกึษา  เอกสารประกอบหลักสูตร  การ

พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  วิเคราะหปญหาในการพัฒนา

หลักสูตร  การคาดการณแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

History of educational management system; educational management system 

in Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of educational 

management in new era; contexts and trends of educational management; educational 

leadership; resource mobilization and local wisdom to promote education management; 

meaning and significance of curriculum; principles and concepts of creating curriculum; 

curriculum theory; levels of curriculum; components and forms of curriculum; curriculum 

development; processes of curriculum development; basis of curriculum development; 

defining the objectives of curriculum; selecting of subject context; analyzing curriculum 

and making curriculum; application of curriculum for curriculum assessment; utilizing of 

the results of curriculum assessment for curriculum development; curriculum assurance; 

standard of levels of curriculum; documenting for institution curriculum; document of 

curriculum; curriculum development in accordance with local needs; analysis of problems of 

curriculum development; prediction of the future curriculum. 

 

1025301        การจัดการเรียนรู            3(2-2-5) 

      (Learning Management) 

  ความหมาย  องคประกอบและความสาํคัญของ  การจัดการเรยีนรู  วเิคราะหแนวคิด

ในการจัดการเรยีนรู  ทฤษฎีการเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรยีนรู   การวางแผน

การเรยีน   การสอน  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อให

ผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหา  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู  

การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู   หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู   การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู  การบูรณาการ

เนื้อหาสาระการเรยีนรู  การบูรณาการการเรยีนรูแบบเรยีนรวม การจัดการเรยีนรูที่เนนเรียนเปน

สําคัญ  เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรู  การผลติสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การใชสื่อ

และนวัตกรรมการเรียนรู  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ฝกปฏิบัติการ จัดทําแผนการ

เรยีนรูและการจัดประสบการณการเรยีนรูนําไปสูการฝกปฏิบัติการสอนใหเกิดผลจริง  การ

ปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน  การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน  

การประเมินผลการเรยีนรู  การบันทกึและรายงานผลการจัดการเรยีนรู 

 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Meaning, principles and significance of learning management; analyzing concepts 

of learning management; learning theory and teaching methods, principle of learning 

management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; theory and styles 

of learning management to enhance critical thinking, creativity and problem solving; 

development of styles of learning management; design and learning experience; principles, 

concepts, concepts of learning management; learning environment; integration of subject 

matters; integration of inclusive education; student-centered learning; instructional 

techniques and learning management science; material design and innovation; developing 

educational innovation; operation , lesson plans and professional practicum; improvement 

and resolution of learning difficulties; student development and activities; learning 

assessment; record and report learning management 

1035101       นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู              3(2-2-5) 

        (Innovation and Information Technology for Teacher) 

      หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบ  การประยุกตใชและประเมินสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู  วเิคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา  แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพ  การเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน  การใชสื่อมวลชนและเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา  การเลอืกการผลตินวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียน

การสอน  เทคโนโลยสีารสนเทศที่มีบทบาทตอการพัฒนาการเรียนรู  การประยุกตใชและ

ประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  การวเิคราะหปญหาการสรางและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  ฝกปฏิบัติการ

ออกแบบการสรางบทเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การนําไปใช  การประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรม  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารและพัฒนาการเรยีนรู 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-คนควา) 

 

    Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the media, 

innovation, and information technology for learning, educational innovation and 

information technology analysis, concept and theory of educational innovation and 

information technology that promotes the quality of learning and instructional media, 

using media and information technology for education, choosing educational innovation 

and information technology production that is appropriate with learning and teaching, 

information technology that plays a role in learning development, application and 

assessment of the media, innovation, and information technology for learning, 

knowledge about information technology for communication, analysis of the problem on 

creating and using educational innovation and information technology, using information 

technology for communication, lesson design practice that facilitates learning through 

information technology, application, assessment, innovation improvement, and 

information technology management for communication and learning development 
 

1045101   การวัดและประเมนิผลการเรียนรู      3(2-2-5) 

    (Learning Assessment and Evaluation)  

ความหมาย บทบาทของการวัดและประเมินผลการศกึษา  หลักการ แนวคิด และ

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  พฤติกรรมทางการเรียนรู 

เทคนิคของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การสรางและการใชเครื่องมือวัดผล

และประเมินผลการศกึษา วัดและประเมินผลการเรียนรู  การเรียนรูตามสภาพจริง  การ

ประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ  ลักษณะของเครื่องมือวัดผลการ

เรียนรู  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  การนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน  

การจัดการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรยีน  ประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัดผลการ

เรยีนรู  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู การประเมินผลการเรยีนรู 

ฝกปฏิบัติการวัดและการประเมินผล  การวิเคราะหเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาผูเรยีน  สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการศึกษา  การแปลความหมายของ

คะแนนจากการสอบ  ระเบยีบการประเมินผลการเรยีนทางการศกึษา 

 

 

 



 

 

 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept, 

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior, 

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation tools 

and educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic learning, 

portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of the learning 

evaluation tools, holistic and analytic assessment, using assessment result for learner 

development, managing learning and developing the quality of the learners, types and 

characteristics of the learning evaluation tools, creating and verifying the quality of the 

learning evaluation tools, learning assessment, assessment and evaluation practice, 

analyzing the assessment result for learner development, fundamental statistics for 

educational assessment and evaluation, score interpretation, learning assessment 

procedure 
 

1045411   การวจัิยทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

     ความหมายของการวจิัย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย ประเภท      

ของการวจิัย  ระเบยีบวธิวีจิัย รูปแบบการวจิัย  การออกแบบการวจิัย การวางแผนการวจิัย 

กระบวนการวิจัย  การปริทัศนเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวของประชากรและกลุมตัวอยาง 

เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวจิัย  

สถติเิพื่อการวจิัย การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การตีความ การแปลผล  การ

สรุปผลการวิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การนําเสนอ

ผลการวจิัย การนําผลการวจิัยไปใชในการจัดการเรยีน การสอน  การวจิัยในช้ันเรยีน  การ

ใชและผลิตงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

พัฒนาผูเรยีน  การฝกปฏิบัติการวิจัย  การใชประโยชนจากผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการ

พัฒนาการเรียนรู  การคนควาศึกษางานวิจัยในการพัฒนา  กระบวนการจัดการเรียนรู  

การใชกระบวนการวจิัยในการแกปญหาและการเสนอโครงการเพื่อทําวจิัย 

 

 

 



 

 

 

 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of 

research, research methodology, forms of research, research design, research 

planning, research procedure, relevant research review, population, sample, data 

collection techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics for 

research, data collection, data analysis, data interpretation, discussion and conclusion 

of the research, writing a research outline, writing a research paper, presenting a 

research result, applying a research result in classroom teaching, classroom research, 

using and producing a research result for learning development, research for 

development, learning, teaching, and the learners, action research, applying a 

research result in learning development, studying research works for developing the 

learning management process, using a research procedure to solve a problem and 

present a research proposal 

1055106   จิตวทิยาประยุกตสําหรับครู     3(2-2-5) 

    (Applied Psychology for Teacher) 

      ความสําคัญและธรรมชาตขิองจติวทิยา  แนวคิดพื้นฐานทางจติวทิยา  จติวทิยา      

การเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย  

วเิคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย  สตปิญญา  จรยิธรรม  ความแตกตางของ

บุคคล คุณลักษณะของผูเรยีน  ทฤษฎีการเรยีนรู  ธรรมชาตแิละกระบวนการของการเรยีน 

รูธรรมชาตขิองผูเรยีน  เหตปุจจัยทางสังคม  จติวทิยา  ทฤษฎี  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ

การเรียนรู  การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู  

การประยกุตใชทฤษฎีการเรยีนรูในการจดัการเรยีนการสอน  จติวทิยาการแนะแนวและการ

ใหคําปรกึษา  การใหคําแนะนําชวยเหลอืผูเรยีนใหมีคุณภาพชีวติที่ด ี การประยกุตใชหลกั

พัฒนาการ  ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว  การใหคําปรกึษา  หลักในการใชจิตวทิยา

สงเสรมิและพัฒนาเด็กเพื่อความเขาใจ  และสนับสนนุการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and 

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis of 

human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual differences, 

characteristics of learners, learning theory; natures and processes of learning, nature of 

learners; social factors, psychology, theory of change influencing learning; application of  

child development for curriculum management and learning management; guidance 

psychology and counselling; advisement and scaffolding learners to have a better life; 

application of growth process,  learning theory of guidance and counselling; principles 

of psychology to empower and develop children to be understandable and scaffold 

children to be potential learners.   

 

1055107         ภาษาและวฒันธรรมสําหรับครู    3(2-2-5) 

    (Languages and Cultures for Teacher) 

ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู  การใช

ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสืบคน  การใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  

การเขียนภาษาไทย  และภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อความหมายอยางถูกตอง  การใช

ภาษาไทยสําหรับครู  ทัง้ในดาน การการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  เพื่อการสื่อ

ความหมายทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการติดตอสื่อสารภายในและภายนอก

องคกร การใชภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาวชิาชีพครู  ทัง้ในดานการฟง  การพูด  การอาน 

และการเขียนเพื่อการสื่อความหมาย  การใชภาษาอังกฤษนช้ันเรียน  การใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการพัฒนาวชิาชีพครู  และการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  การใชภาษา

และวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันต ิ ความสําคัญ  และคุณคาของศิลปวัฒนธรรม

ไทย ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมทางภาษา  วิถีชีวิตไทย  ความเช่ือ คานิยม 

มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสําหรับคร ู วัฒนธรรมอาเซียน  การประยุกตใชวัฒนธรรม

ไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ฝกมารยาทไทย  และจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษ

ศลิปวัฒนธรรมไทย 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-คนควา) 

 

Significance and natures of languages; principles of using Thai language, 

English language and other foreign languages for communication; Thai language and 

cultures for teachers; using language and technology for communication and search of 

information; language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and other 

foreign languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, speaking, 

reading, and writing- for teachers for learning activities and communication within and 

between organizations; foreign languages for teaching professional development;  

practice listening, speaking, reading and writing for accurate communication, English 

language in classroom, English for teaching professional development and communication 

within and between organizations; using language and cultures for living together 

peacefully; significance and values of Thai cultures, tradition, custom, language culture; 

Thai’s ways of living, beliefs, values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN 

cultures; application of cultures for learning activities; practice of Thai etiquette; 

activities to conserve Thai cultures.   

 

1065106        การบริหารจัดการในหองเรียน       3(2-2-5) 

                       (Classroom Management) 

             ทฤษฎี  หลกัการบรหิารจัดการ  ภาวะผูนําทางการศกึษา  การคิดอยางเปนระบบ          

การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสารในองคกร  

การจดัการช้ันเรยีน  การบรหิารจดัการช้ันเรยีน  การพัฒนาศูนยการเรยีนในสถานศกึษา 

องคกรแหง  การเรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพื่อสงเสรมิการเรยีนรู  การสรางบรรยากาศ 

การจัดการช้ันเรยีนใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรู  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เอกสารประจําช้ัน 

และเอกสารประจําวชิา   การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการช้ันเรยีน  การ 

จัดระบบดูแลและชวยเหลอืผูเรยีน  การควบคุมกํากับช้ันเรยีน  การปลูกฝงวนิัย คุณธรรม 

จรยิธรรม  การปลูกฝงความเปนไทย  ความเปนประชาธปิไตย  การทํางานเปนทมี 

การฝกจดัทําโครงงานทางวชิาการ  การจดัโครงการฝกอาชีพ  การศกึษาเพื่อพัฒนา 

ชุมชน  การจัดโครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา            หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Theory, principles of management, educational leadership, systematic system, 

organizational cultural learning, human relationship of organization, organizational 

communication, classroom management, institutional learning -center development, 

learning organization, classroom environmental management, information technology, 

classroom document and learning materials, information technology system for classroom 

management, students support system, classroom control, discipline, moral, ethics, 

Thinness, democracy, teamwork, academic project, professional training project, education 

for community development, academic projects and activities 
                              

 

        2.1.2 วชิาชีพครูเลอืก 
 

1001101   ผูกํากับลูกเสอื-เนตรนารีสํารอง ข้ันความรูเบื้องตน    2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

   วัตถุประสงคของการลูกเสอืสํารอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลูกเสอืโลก 

โครงสรางการลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ - เนตรนารีสํารองข้ัน 

ความรูเบื้องตน  หลักสูตรลกูเสอืสํารอง วชิาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2  ดาวดวงที ่3 และ 

วชิาพิเศษ  กระบวนการจัดกจิกรรมลูกเสอืสํารอง  พิธกีารลูกเสอืสํารอง   แนวปฏิบัตกิาร 

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื  

          Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of  

the Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts   

and Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star  

and Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub  

Scout  ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1002101   ผูกํากับลูกเสอื-เนตรนารีสามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

    สาระสําคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลงัของการลกูเสอื  กจิการขององคการลกูเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วธิกีารที่ใชในการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  วนิัย 

ความเปนระเบยีบ ความวองไว   แนวการฝกอบรมลูกเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลกูเสอืไทย  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วธิกีารบรหิารในกองลูกเสอืสามัญ   

ทักษะการลูกเสอืและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู  หนาที่และความ 

รับผิดชอบของผูกํากบัลกูเสอื  พิธกีารลกูเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอื 

สามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื   

          Core context of scouting, background of scouting, activities of World  

Organization of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, 

disciplines, orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of 

the unit leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, 

camping, Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unit 

leaders on duties and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports 

of Scout activities, exploration, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1003101    ผูกํากับลูกเสอื-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

   สาระสําคัญของกจิการลกูเสอื  จดุมุงหมาย  วธิกีารรูจกัลกูเสอืสามัญรุนใหญ 

และธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ที่ประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลกูเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลงัของ 

ลูกเสอืโลกและการลูกเสอืไทย  แผนที ่ เข็มทศิ  สิง่แวดลอม  การอนรุกัษ  การประชุมกอง 

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล  การบริหารงาน 

ในกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ  การวางแผนจดัทํากําหนดการฝกอบรมและการประชุม 

กองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

           Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior Boy  

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout  

Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching,  

recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges  

for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, roles and corporation 

with other people and communities, Knot making and their uses for Senior Boy Scout, 

background of Thai and World Organization of the Scout Movement, maps, compasses, 

environment, conservation,  1st Senior Boy Scout patrol assembly (night activity), 

First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, schedules for Senior Boy Scout 

training and 2nd  Senior Boy Scout patrol assembly (efficiency test) 
 

1004101   การจัดการแหลงการเรียนรูและภูมปิญญาทองถิ่น   2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิน่  

ประเภทของแหลงเรยีนรูที่สําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรยีนรูองคความรู   

ทักษะในการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรยีนรู   บทบาท 

ของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวน  การเรยีนรู 

ของภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประยุกตใชในการศกึษา 

            Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom,  

categories of important learning resources in local community, basic structures for  

learning, knowledge and  skills of transferring local wisdom in terms of learning  

resources, roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of contents and  

learning process of local wisdoms applying to education 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ       2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

   ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสติปญญา การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนา 

ทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย   

การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรอง   

การคิดรเิริ่มสรางสรรคและจินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด  การสงเสรมิการพัฒนาทกัษะการคิด  การ 

ออกแบบ  การวางแผนการจดัการเรยีนรูเพื่อพัฒนาทกัษะการคิด  เครื่องมือและการ 

ประเมินผลทกัษะการคิด 

           Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing  

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking  

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking,  analytical  

thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative,  

thinking in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations, 

strengthening development of thinking skills, designs and lesson plans for learning 

management of thinking skill development, thinking skill criteria and assessment  

 
 

1012102   กจิกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา      2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

     บทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย  ความสําคัญของการกีฬาและ 

กจิกรรมยามวางที่มีตอสังคมทองถิ่น  อิทธพิลของการกฬีาและกจิกรรมยามวางพื้นบาน 

ของไทยที่มีตอการดํารงชีวติ  หลกัเกณฑการจดักจิกรรมยามวาง  แนวโนมของกจิกรรม 

                     ยามวางในปจจุบนั  การสงเสรมิและพัฒนาการจดักจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 

           Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports  

and leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure  

activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of  

leisure activities in the present, supporting development of leisure activity in school 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

  

1013204    กจิกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

  โครงสรางระบบการศกึษาสวนทองถิ่น  บทบาทของคนและองคกรชุมชน  

ศลิปวัฒนธรรมจารตีประเพณทีองถิ่น  กจิกรรมและการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาคน   

องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื    

         Local educational structure, roles of people and local organization, local  

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing  

members of localities, organizations and environment  
 

1013504    การศกึษาทางเลอืก        2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

      แนวคิดของการศกึษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ  

 การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ 

 การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ 

 พ.ศ. 2542   วเิคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ   การศกึษาตาม 

 อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

         Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of  

formal and non-formal educational systems, informal education, administration and  

service of non-formal education, informal education according to National Education  

Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education  

and trends of alternative education in Thailand 
 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

   กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบริบท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหว                     

ทางการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่เกี่ยวของที่มีผลตอการศกึษา  ระบบ 

การศกึษา  การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การ 

เรยีนรู  ตลอดจนการพัฒนาวชิาชีพครูทัง้อดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุมสัมมนา 

ในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยน  ความคิดเหน็ในวชิาชีพของตนเอง   



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

           Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching 

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for 

brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  
 

1022302  การสอนซอมเสริม                2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

      ความหมาย   ขอบเขต   ความมุงหมาย   ความสําคัญของการสอนซอมเสรมิ 

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนที่มาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิ 

เด็กที่มีขอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่ใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะที่ด ี

ของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

             Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational  

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics 

of remedial teachers, practice of remedial teaching 
  

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรียน             2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

   ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอช้ันเรียน                        

ที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลกัการจัดกจิกรรมการเรยีน   

การสอนที่ยดึผูเรยีนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธปิไตยในช้ันเรยีน  เทคนคิการ 

ปรับพฤตกิรรมนกัเรยีนที่มีปญหาเพื่อการพัฒนาวจิัยในช้ันเรยีน  
 

           Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom  

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles 

of teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic 

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for 

developing classroom research  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1023201   กจิกรรมรวมหลักสูตร                2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

    ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลักสูตร                    

ลักษณะของผูนําและผูตาม  วิถีทางแหงประชาธิปไตย  หลักการจัดและการบริหาร   

กิจกรรมรวมหลักสูตร  การประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร  การเลือกจัดโครงการ 

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 

           Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics  

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and administration  

of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with Co- 

Curriculum Activity 
 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลกัสตูร                             

การประเมินผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ   

จุดมุงหมาย  โครงสรางของหลักสูตร  การจัดประสบการณ  การจัดกจิกรรมที่ 

สอดคลองกับหลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง 

กับทองถิ่น   การฝกปฏิบัตกิารพัฒนาหลกัสตูรใหสอดคลองกับทองถิ่น 

         General information of curriculum, curriculum making and developing  

processes, curriculum evaluation, background and significance of curriculum,  

principles, aims and curriculum structure, provision of experiences, activities  

corresponding with curriculum, principles, processes  and practices of curriculum  

development in accordance with locality 
 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

   ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทกัษะและเทคนคิการสอน  ทกัษะการ 

นําเขาสูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  การ 

เลาเรื่องการเสริมแรง  การใชกิรยิาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา  การอธิบาย   

ยกตัวอยาง  การสรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอน 

รายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมต ิ เทคนคิการสอน 

แบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

         Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching,  

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, storytelling, 

 reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using, explanation, 

exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group teaching, 

individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on  

co-operative learning and thinking process  
 

1023302  การนเิทศการศกึษา         2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

      ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนิเทศการศกึษา   

บทบาทของผูบรหิารตอการนเิทศการศกึษา  หลกัการและเทคนคิวธิกีารนเิทศการศกึษา  

การพัฒนาการเรยีน  การสอน  การนเิทศการสอน  การนเิทศภายใน 

          Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision,  

roles of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning  

development, supervising on teaching, intra-supervision  
 

1024610 ทักษะการสอนสําหรับครูคอมพิวเตอร           3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Computer Teachers) 

                               คุณลกัษณะที่พึงประสงคของครูคอมพิวเตอรศกึษา ทกัษะที่สําคัญและจําเปน 

สําหรับครูคอมพิวเตอรศึกษา  ความสําคัญของทักษะสําหรับครูคอมพิวเตอรศึกษา    

ฝกทักษะในการจดักจิกรรมโดยใชกระบวนการทางสังคม  กจิกรรมคอมพิวเตอรศกึษา  

เชิงเทคโนโลย ี  โครงงานดานคอมพิวเตอรศกึษา  การออกแบบและการสรางสื่อการ 

สอนคอมพิวเตอรศกึษา  การจดักจิกรรมคายคอมพิวเตอรศกึษา การสรางขอสอบและ 

การใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ทกัษะอ่ืน ๆ ที่จําเปน  การประเมิน 

ทักษะและแนวทางพัฒนา  ทกัษะสําหรบัคร ู

           Qualification of computer education Teachers, essential and needed skills for 

Computer Education teachers, significance of teaching skills for the teachers, practice of  

activity provision employing  processes, technological  computer activities, computer  

education projects, design and creation of computer education teaching media, computer  

camps, formation and usage of tests, basic computer skills, and other important skills,  

skill assessment and method of teaching skill development for computer education  

teachers  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1025405 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวชิาคอมพิวเตอร               2(1-2-3) 

(Curriculum and Learning Management in Computer Education) 

 วเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของการจัดหลักสูตรและจัดการเรยีนรูวชิา 

คอมพิวเตอร ศาสนา และวัฒนธรรม  วเิคราะหหลักสูตรวชิาคอมพิวเตอร ศาสนา และ 

วัฒนธรรมระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน  แนวการจัดการเรยีนรูวชิา  คอมพิวเตอร  สื่อ 

การเรยีนรู  การประเมินผลการเรยีนรูในวชิาคอมพิวเตอร  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การ 

จัดทําหลักสูตรรายวชิาและแผนการจัดการเรยีนรูวชิาคอมพิวเตอร ศาสนา และวัฒนธรรม   

           Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and computer,  

religion and culture subject group, curriculum analysis for computer, religion and  

culture subject group, methods of provision for learning processes, learning media,  

learning assessments for computer, religion, and culture subject group, curriculum 

preparation and learning management plan for the subject 
 

 

1031204 การใชสือ่มวลชนเพ่ือการศกึษา    2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                               ความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา  หลักการ  วิธีการใช 

วทิยกุระจายเสยีง  วทิย ุ โทรทศัน  สิง่พิมพ  หนงัสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูล 

สากล   การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพื่อการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูล 

ขาวสารที่เปนประโยชน  ตอการเรยีนรู การวเิคราะหขาวสารเพื่อการเรยีนรู  
 

          Importance of mass media upon education management, Principles and  

media applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, 

and international information network. Information and communication in various 

types concerning education, Use and selection of media beneficial to learning  

process, Information analysis for educational purposes 

 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 
 

1032502 การสรางสื่อการเรียนการสอน             2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

                               ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรียนการสอน  การวิเคราะห 

บทเรยีน  เพื่อการสรางสื่อ  ประเภทของสือ่ที่เหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนา 

สื่อเฉพาะตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผล 

สื่อการเรยีนการสอน 

 Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for  

media construction. Appropriate types of media, media production, and use of media. 

Development of specific media according to student’s level. Economical media 

production. Instructional media evaluation.  

 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

                                แนวคิดใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจดัการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรปูแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเนต็ 

ในการสืบคน  การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด 

เพื่อการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยสีําหรับการศกึษา 

ทางไกล 

 New concept in Mass Education. Informal education. Education management  

through various types of telecommunications. Information search on the internet.  

Communication through IT technology. Website development for educational purposes.  

Digital data upload and download for distance learning.  
 

1043107 การประเมนิผลการเรียนดานการปฏบิัต ิ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

บทบาท  ความสําคัญ ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรยีนดานการ

ปฏิบัต ิการสรางเครื่องมือวัด การประเมินผลการเรยีนการสอนดานการปฏิบตัแิละการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification  

and development of performance evaluation measuring tool.  
 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 
 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

          องคประกอบที่สําคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ รูปแบบและกระบวนการ

ประเมินโครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

 Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility  

analysis. Patterns and process of project evaluation. Techniques in project monitoring  

and control. 
 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนดั     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

                                 ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท  ขอบขาย 

  ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนดั  ทฤษฎีเกี่ยวกบัสมรรถภาพทางสมอง 

  การสรางแบบทดสอบวัด  ความถนัดทางการเรยีน 

 Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages of  

aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test construction. 
 

1051103 จิตวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

                             ความหมาย  ความสําคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎี 

พัฒนาการ  การประยุกตใชเพื่อสงเสรมิพัฒนาการ ปจจัยที่มีอิทธพิลตอบุคลกิภาพ 

ของวัยเด็ก  ปญหาและวธิกีารแกปญหาวัยเด็ก 

  Definition and importance of childhood. Child development. Theory of  

development and its application to promote child growth. Factors influencing child  

personality. Child problems and the solutions. 
 

1052301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

                                 ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลกัการองคประกอบ 

กระบวน เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสราง  

มนุษยสัมพันธ  ในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการ 

ฝกปฏิบัตสิรางมนุษยสัมพันธ  เพื่อเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูทีด่แีละเสรมิสรางสัมพันธภาพ 

แหงการชวยเหลอืนักเรยีน 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 
 

   Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors,  

and techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human relations in  

school and community. Human relations assessment for teachers, focusing on the  

practice of human relations skills, in order to promote proper learning environment  

along with well relationship on the basis of student facilitation.   
 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

                               ความหมาย  ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลกัษณะ 

เด็กที่มีความคิดสรางสรรค   เทคนคิและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด 

สรางสรรคบทบาทของพอ แม ครอบครัว กับการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

การจดักจิกรรมเพื่อพัฒนา และการประเมินความคิดสรางสรรค 

 Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of  

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development  

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking.  

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 

1053501        จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

                                  ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตางๆ  ของวัยรุน  ปจจัยทีส่งผล 

ตอพัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรยีน  

การจดับรกิาร  แนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน 

ดานการศกึษา  อาชีพ  สงัคมสวนตัว แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ 

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

 Theories concerning adolescence growth and developments as well as the  

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student  

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for  

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal  

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance  

approaches 

 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

1053502         จิตวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

                                ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว   

บรหิารแนะแนวทีจ่ัดข้ึนในสถานศกึษา  การบริหารงาน  การประเมินผลการจัดบรกิาร 

แนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว 

การใชกระบวนการ แนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

 Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance 

administration in school. Management and assessment of guidance service.  

Teachers’ qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance. 

Utilization of guidance to facilitate learners’ ability and potential development 
 

 

1053603 เคร่ืองมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

  (Tools and Techniques in Guidance) 

                                   หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของครื่องมือ 

และเทคนคิการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปน 

แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช   

การทดลองใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

  Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques.  

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types.  

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and  

techniques.  

 

1061101       หลักการบริหารการศกึษา     3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

                               ความหมาย  การบริหารการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการ 

 บรหิารการศกึษา กระบวนการบรหิารการศกึษา ระบบบรหิารการศกึษา การจัดระบบ 

ภายในหนวยงานทางการศกึษา มนุษยสัมพันธในการบรหิาร ภาวะผูนํากับการบรหิาร      

การประชาสัมพันธหนวยงาน ทางการศกึษา การนิเทศการศกึษา การพัฒนาหลักสูตร  

ปญหาตางๆ  และวธิกีารแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 

 

  Educational administration, definition, concepts, fundamental theories,  

educational administration process, educational administration scheme, internal  

management of educational organization, and human relations in administration.  

Leadership in administration. Public relations in educational organization. Supervision.  

Curriculum development. Problems and solutions in Thailand’s educational administration.  
 

1061103       พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา             2(2-0-4) 

         (Education Leaders Behavior) 

     หนาที่  ลกัษณะของผูนํา อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูนํา 

ในโรงเรียนหรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับงานบริหาร 

การศกึษา  มนุษยสัมพันธของผูนํา  ความคิดรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิด 

ใหม ๆ  ทางการศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 
 

 

    Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles,  

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills,  

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially  

educational administration. 
 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

          ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบรหิาร บทบาท  หนาที่  คุณธรรม 

ความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณสําหรับผูบรหิาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมสําหรับผูบรหิาร   

การสงเสรมิ  และพัฒนาคุณธรรม  คานยิมในการทํางาน  ผลการศกึษาเกี่ยวของกับ 

คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

            Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics.  

Promotion and development for ethics and values in working. Research results  

regarding administrators’ ethics.  

 

 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 
 

1085601   การศกึษาแบบเรียนรวม       3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

   แนวคิด  ทฤษฎี  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  ววัิฒนาการ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย   

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กิจกรรมและ 

รูปแบบการเรยีนรูของเดก็ที่มีความตองการพิเศษ  การปรับเปลีย่นเพือ่การจดัการศกึษา 

แบบเรยีนรวม  เทคนิคการสอน   การวิเคราะหงาน   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

บุคคล  ปญหาของเด็กที่มีความตองการพิเศษในช้ันเรียนรวม   ลักษณะและสาเหตุ    

วิธีการจัดการ  การปองกนัพฤตกิรรมที่เปนปญหา  หลกัการเสรมิแรง  การลงโทษเดก็  

ที่มีความตองการพิเศษ  การจัดการพฤตกิรรม  การบรกิารสนับสนุนบุคลากรหรอือุปกรณ 

เครื่องชวยพิเศษและสามารถนําไปประยกุตใชได 

            Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed plans 

relating to intensive education,  features, categories, learning styles of special needs  

children, adaptation for inclusive educational management, teaching techniques, work 

analysis, educational  plans for individual, difficulties of special needs children, 

characteristics, causes and solutions  for inclusive class, problematic  behavior  prevention, 

reinforced practice, special need children punishments, behavior management, staff 

service and special applicable equipment. 
 

2.1.3 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

1005809 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรียน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศกึษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูให 

ผูเรยีนสรางความรูไดดวยตนเอง  จัดทําแผนการจดัการเรยีนรูเพื่อจุดประสงค  การสอนที ่

หลากหลาย  การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู  การออกแบบทดสอบ  ขอสอบหรอื 

เครื่องมือวัดผล  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสนิผลการเรียน  การสอบ 

ภาคปฏิบัตแิละการใหคะแนนการวิจัยแกปญหาผูเรียน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ  

สนับสนุนการจดัการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศกึษารวมกับ 

ชุมชน 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 
 

Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for autonomous  

learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement and assessment,  

constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test marking and grading,  

performances and evaluation, research on solving difficulties of learners, professional development,  

supporting activities for learners development and cooperate with communities to develop educational  

institutions 
 

1005810     การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

       (Professional  Experience  2) 

  ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศกึษา  การจัดทํา 

แผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพื่อจุดประสงคการ 

สอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ 

วัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสนิผลการเรยีน การสอบภาคปฏิบัตแิละการใหคะแนน   

การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชพี  สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนา 

ผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศกึษารวมกับชุมชน  

  Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson plans for  

autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning measurement and  

evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test marking and grading,  

performances and grading, research on solving difficulties of learners, professional development, supporting  

activities for learners development and cooperate with communities to develop educational institutions 

1005811      การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1                             6(480) 

                  (Teaching Internship 1) 

  ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงชัน้และสาระการเรียนรูของวชิาเอก ปฏิบัตงิานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําชัน้  งานธุรการชัน้เรียน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชน 

ในลักษณะที่แสดงใหเห็นถงึการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถ 

จัดการเรยีนรูในสาขาวชิาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัตงิานอ่ืนที่ไดรับมองหมาย  

  Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of  

Their major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational  guidance,  

students activities, cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional  

internship, observing learning management, learning measurement and evaluation, integration  of learners development,  

capable to teach according to the field of teaching internship, participate other assigned duties 

       รายวชิานี้กําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศกึษาไมนอยกวา  8 – 10 ชั่วโมงตอสัปดาห  

และปฏิบัตงิานในหนาที่ครูอ่ืน ๆ รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัตหินาที่สอนใน 

สถานศกึษาอยูในขณะนัน้  สามารถยกเวนการเรยีนรายวชิานี้ โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผล 

งานประกอบที่แสดงใหเห็นการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและผลงานอ่ืน ๆ ในหนาที่ครู 
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1005812      การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2                             6(480) 

                  (Teaching Internship 2) 

      ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงชัน้และสาระการเรียนรูของวชิาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวชิาเดิม  การปฏิบัตงิานในหนาที่ครูอยางตอเนื่อง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน   

การปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  การจัดทํารายงานผลการจัดการ 

เรยีนรู  ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรียนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  หรอื 

แบงปนความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัตงิานอ่ืนที่ไดรับมองหมาย  

           Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop  

learners ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners  

capability and participate other assigned duties 
       รายวชิานี้กําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศกึษาไมนอยกวา  8 – 10 ชั่วโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏิบัตงิานในหนาที่ครูอ่ืน ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัตหินาที่สอนในสถานศกึษาอยู 

ในขณะนัน้  สามารถยกเวนการเรียนรายวชิานี้ โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบที่แสดงใหเห็น 

การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอ่ืน ๆ  ในหนาที่คร ู
 

2.2 กลุมวิชาเอก 

2.2.1 วิชาเอกคอมพวิเตอร 
 

4091606     คณติศาสตรสําหรับคอมพวิเตอร                                          3(3-0-6) 

      (Mathematics  for  Computer) 

      พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ระบบเลขฐานตาง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8,  

16 เมทรกิซและดเีทอรมิแนนต  พชีคณิตบูลนี 

      This course provides a study of basic of Logic, Set, Relations and Functions, Various base- 

number System, particularly 2, 8, 16, Matrix, and Determinant, Boolean Algebra. 
 

4111101       หลักสถติิ                                         3(3-0-6) 

                 (Principles of Statistics)  

       ความหมายของสถติ ิขอบเขต ประโยชนของสถติ ิสถติทิี่ใชในชวีติประจําวัน     ขัน้ตอนในการใชสถติิ 

เพื่อการตัดสนิใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง  ความนาจะเปนแบบทวนิาม  

แบบปวรซอง แบบปกต ิโมเมนต การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคา การทดสอบ 

สมมุตฐิาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ  เนนถงึตัวอยางและแบบประยุกตของวธิกีาร 

ใหเหมาะสมกับแตละวชิาเอก 
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This course is provides the definition statistics, Scope, Statistical usage, Statistic 

using in dairy life, Procedure in using statistic for making decision, Basic principle of 

possibility, Random Variable, Distribution, Binomial Distribution, Poisson Distribution, 

normal Distribution, Moments Distribution, Sampling Distribution, Estimation, Hypothesis 

Testing, Canonical Correlation, Forecasting. This course also focuses on example and 

applied using style relating to each major. 

4121103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม     3(2-2-5) 

  (Computer Programming and Algorithm) 

  องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอร  ชนดิตาง 

ๆ หลักการเขียนโปรแกรม การทํางานของโปรแกรม ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียน

ผังงาน การวเิคราะหและการออกแบบอัลกอรทิึ่มแบบ Sequential Decision, Repeatition, 

Modular, Recursion  

   The Studyof Components and Function of Hardware and Software, Various  

computer languages, Principles of program writing, Program working, and procedure  

of develop program, Writing, analysis and design, Algorithmfor Sequential Decision,  

Repetition, Modular, and Recursion. 
 

4121104  จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

  (Ethical and Regulation Issues in Computer)  

บริบททางสังคมของระบบคอมพิวเตอร  วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห

ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  กฎหมายเบื้องตน  กฎหมายสิทธิบัตร  

ลิขสิทธิ์และกฎหมายคุมครอง  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เครื่องหมายการคา  

กฎหมายการคาระหวางประเทศ  กฎหมายโทรคมนาคม  กฎหมายวาดวยพาณิชย

อิเล็กทรอนกิส  การยอมรับความเสี่ยงและการชดใชตอระบบคอมพิวเตอร   การละเมิด

สทิธสิวนบุคคล  อาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร     

The course aims to study of Social Context of computer system, Method and 

Instrument in analysis responsibility and professional Ethics, Basic law, patent law and 

Protection law, Intellectual Property Copyright, Trade Mark, International commerce 

law, Telecommunication Law, Electronic commerce law, Risk Acceptance and 

Corrective Maintenance, Violating Rights of Privacy, Cyber-Crime. 
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4121206  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                      3(2-2-5) 

  (Computer Programming Language)  

  หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคําสั่ง I/O     

ชนดิของขอมูลแบบตาง ๆ Operations, Looping โปรแกรมยอยและฟงกช่ันตาง ๆ  การใช

แฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน C, C++, C#, java, 

vb  ฝกปฏิบัตพัิฒนาโปรแกรม  

This course is designed to give students an understanding of the Principles of  

writing, Grammar structures composed by Programming language concerned order  

I/O, Types of various information operations, Looping, sub-program and various  

functions, the use of basic information files by using any Programming languages such 

as C, C++, C#, Java, vd, practical program developed. 
 

4122104  การออกแบบและพัฒนาเว็บ             3(2-2-5) 

(Web Design and Development) 

ภาษาที่ใชในการพัฒนาเว็บแบบ Static และแบบ Dynamic เชน HTML, PHP, JSP, 

ASP.NET การเช่ือมตอระบบฐานขอมูล การเช่ือมตอกับขอมูลอ่ืน ๆ เชน Flash, XML การ

เพ่ิมความสามารถของเว็บ การปรับแตงเว็บไซต เชน การเขียนจาวาสคริปต การใช CSS 

การออกแบบเว็บใหเหมาะสมตอการใชงานและงายตอการเพ่ิมขอมูล กรณีศึกษาการ

ออกแบบเพื่อใชงานจรงิ เชน ระบบ Search Engine ระบบ E-Learning ฝกปฏิบัตกิารพัฒนา

เว็บ    

This course focused on the study and usage languages for Web-site 

development e.g. Static and Dynamic such as HTML, PHP, JSP, ASP.NET, connecting 

to database, connecting to another data such as Flash, XML, Web upgrade, Web-site 

Customize such as writing JAVA scrip, CSS usage, Web-site design appropriative for 

working and easy to add data, case study design for real working such as Search 

Engine, E-learning System, Practice Web-Site development. 
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4122603 คอมพิวเตอรกราฟกส                  3(2-2-5) 

  (Computer Graphics)  

  หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ Segments Windows and Clipping, 

Transformation, Interaction 3D,  3D Clipping Hidden Surface and Lines, Carves Shading 

และการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation)  

This course is a study of principles of the point, Line, Geometry, Picture 

Segments, Windows and Clipping, Transformation, Interaction 3D, 3D Clipping Hidden 

Surface and Lines, Carves Shading and Animation. 
 

4122701  ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม           3(2-2-5) 

  (Computer Systems and Architecture)  

  หลักการทํางานของฮารดแวร  ซอฟแวร  โครงสราง  องคประกอบในการทํางาน       

ของคอมพิวเตอร  ระบบงานตาง ๆ ของคอมพิวเตอร เชน  หนวยความจํา  หนาที่วงจร

ลอจคิและตรรก  ระบบบสั  สัญญานสั่งการ  วงจรควบคุม  หลกัการทํางานของไมโคร 

โปรเซสเซอรเบื้องตน  ระบบออนไลน อิตเทอรแอกทฟี  และแบทซ   
 

 The course examines the Principles of Hardware-working, Software, Structures,  

Component-working of computer, Various of systems of computer such as memory  

unit, Function cycle of logic,  Bus-system, Order-signal, Control cycle, Principles of  

basic processor micro, Online-system, Interactiveand batch. 
 

4123101 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร          3(2-2-5) 

  (Design of Computer Assisted Instruction) 

ทฤษฎีการเรียนรู เพื่อนํามาออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอรรูปแบบตาง ๆ         

การวิเคราะหหนวยการเรียนรู ข้ันตอนการสรางบทเรียน การใชโปรแกรมสรางบทเรียน 

(Authoring  Program)  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบและสรางบทเรยีนคอมพิวเตอร 

This course introduce students to the learning theory for design of various 

computer assisted instruction, Analysis Learning Unit, procedure of assisted lesson, 

usage program constructed lesson (Authoring Program) practice of design and 

computer assisted instruction. 
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4123202  ระบบฐานขอมูล                    3(2-2-5) 

  (Database System)  

ระบบฐานขอมูล  สถาปตยกรรมของฐานขอมูล  ข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล  

การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด  ระดับตรรกะ  และระดับกายภาพ  กระบวนการ

ปรับบรรทัดฐาน  ภาษาสําหรับจดัการฐานขอมูล  การควบคุมการทํางานแบบภาวะพรอม

กัน  การบรหิารฐานขอมูล  ความคงสภาพของฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิงวัตถุ  ฐานขอมูล

แบบกระจายเบื้องตน  กรณศีกึษาการพัฒนาและการประยุกตใชฐานขอมูล  

Database system,  Architecture, Database Development Life Cycle, database 

design, conceptual, physical, normalization, database languages, Concurrency control , 

Database administration, Data Integrity , Object-Oriented database, Distributed Database, 

Case study development and application database. 

 

4123203  การพัฒนาระบบไรสาย     3(2-2-5) 

  (Wireless Application Development)  

แนวคิด  เครื่องมือ  โปรโตคอล เพลตฟอรมของระบบกระจายฐานขอมูล  การจัด 

การหนวยความจําสําหรับอุปกรณที่มีหนวยความจํานอย  การสํารองขอมูล  การกูคนืขอมูล  

การออกแบบความปลอดภัยในการประมวลผล  การออกแบบ  สวนตอประสานกับผูใชใน

อุปกรณไรสาย  เทคนคิของการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร  สําหรับระบบงานที่ใชกบั

อุปกรณเคลื่อนที่และอุปกรณไรสาย  เทคนคิการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบที่มีหนวย

ประมวลผลจํากัด  ฝกการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบไรสายในสภาพแวดลอมตาง ๆ 

A study of concept, Instrument, Protocol, Platform of Distributed Database 

System, Memory Unit Management for small memory unit, Backup, Restore, The 

Security design in Data processing, connecting design in wireless devices users, Design 

technique and Software Development for mobile and wireless devices, Technique in 

program Writing used for limited Processing Unit System, Practice in writing program 

for wireless in various environments. 
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4123305  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูง              3(2-2-5) 

  (High-Level Language Programming)  

  หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบ  ลกัษณะคําสัง่  การเขียนโปรแกรมภาษา

ระดับสงู เชน  C#, Visual Basic, Java, PHP, AHP.net 

This course is a study ofthe basic of components, types of order, high-level 

language program writing such as C#,Visual Basic, Java, PHP, AHP.net. 
 

4123601 โปรแกรมประยุกตดานสถติแิละวจัิย                          3(2-2-5)  

  (Programming Application for Statistics and Research) 

  การคํานวณ  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ  การวัดแนวโนม      

เขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย  การทดสอบสมมุตฐิานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน  คาสัดสวน  การวัดความสัมพันธ  การวัดความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  การ

วเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตรกิ  เชน  ไดส

แควร  การใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการวจิัย  

This course is designed to give students the calculation, Program computer for 

percentage, Measure of central tendency, Measures of dispersion, Hypothesis testing 

about mean, Standard Deviation, Proportion, Measures of Correlation Coefficient, 

Measures of Questionnaires, Analysis of Variance (One-Way ANOVA) and (Two-Way 

ANOVA), nonparametric testing such as Chi-Square, Constructed program for research. 
 

4123606  โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบยีนและวดัผลในสถานศกึษา            3(2-2-5) 

   (Programming Application for School Registration and Records)  

การจดัตารางสอน  ตารางสอบ  การวางแผนการเปดวชิา  การลงทะเบยีนวชิา

เรยีน  การตรวจขอสอบ  การวัดและการประเมินผล  การแจงผลการเรยีน  การฝกเขียน

โปรแกรม  ตลอดจนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชใหเหมาะสมกับงาน  

This course provides Timetable Management, Exam Timetable, Registration, 

Paper exam checking, Measurement and Assessment, Exam Result, Program writing 

practice through usage constructed program appropriate works.  

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคนควา) 
 

 

4123652  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 

  (Computer Game Design and Development)  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร  หลักการ  กระบวนการออกแบบและ

พัฒนาเกมอยางเปนลําดับข้ันตอน  การสรางเกมที่เลนบนไมโครคอมพิวเตอรและระบบ

อินเทอรเนต็ 

This course offers an introduction to Computer Game, Principles, Design 

Process and Games Development step by step, Game Creation played on Micro 

Computer and Internet system. 
 

4123657 การออกแบบและผลติสื่อมัลตมิเีดยี            3(2-2-5) 

  (Multimedia Application) 

  แนวคิด  หลักการ  การปฎิบัติการในการผลิตสื่อโดยใชเทคโนโลยีมัลติมิเดีย 

ความสัมพันธระหวางวนิโดวกับมัลตมิิเดยี  การบันทกึเสยีง  การประมวลภาพ   การทํา 

ภาพเคลื่อนไหว  การนําอุปกรณ  หรอืเครื่องมืออิเลคทรอนกิสตาง ๆ มาประกอบกันการ

แลกเปลี่ยนขาวสาร การนําเสนอขอมูล  ฐานขอมูลของมัลตมิิเดยี  และการศกึษาเกี่ยวกบั

ลักษณะทั่วไปของผลติภัณฑมัลตมิิเดยี 

A study of Concept, Principles, Operating in creative media by using multimedia 

technology, Relation between Window and Multimedia, Sound Record, Photos summaries, 

Animation, Instruments or electronic devices combination,  News exchange, Data 

presentation, Multimedia database and study general figures of multimedia products. 
 

4123705  การศกึษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร   3(2-2-5)  

  (Circuit Description and Microcomputer Maintenance)  

  ระบบ BUS การใชไมโครโปรเซสเซอร  สัญญาณนาฬิกา  การอินเตอรเฟส 

หนวยความจํา  หนวยปอนขอมูล  หนวยแสดงผล  อุปกรณประกอบ อุปกรณที่ใชในการ

ซอม  หลกัการซอมเบื้องตน  

This course is a study of BUS system, Microprocessor Applications, Clock signal, 

Interface, Memory Unit, Input Unit, Output Unit, Device, Repair devices, Basic Principle 

of repairs. 
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4124101  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศกึษา   3(2-2-5) 

(Information System Academic Administration)  

ขอมูลเพื่อการบรหิาร  เชน  หลกัการดานขอมูล  การจดัระบบขอมูล  การจดัองค

การ  การวัดผลและการประเมินผล  การจัดทํารายงาน  การฝกเขียนโปรแกรม  การนํา

โปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชดานระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศกึษา  และ

การจดัการโครงงาน  

A study of information for administration such as information principle, Data 

Management System, Organization Management, Assessment and Evaluation, Report, 

Computer Programming, Constructed program was used information technology for 

Academic Administration and Project Management. 

4124402 การพัฒนาซอฟตแวรทางการศกึษา                3(2-2-5) 

  (Educational Software Development)  

การพัฒนาซอฟตแวรทางการศึกษาใหมีคุณภาพในดานความมีปฏิสัมพันธที่ดี

ระหวางผูเรยีนและคอมพิวเตอร  โดยคํานงึถงึหลักการสวนตอประสานคนกับคอมพิวเตอร 

(Human-Computer Interaction)  ในการออกแบบซอฟตแวรสําหรับผูเรียนเปนศูนยกลาง

เกี่ยวกับประสบการณของผูใช รูปแบบการโตตอบ ความสะดวกในการใช รวมทั้งศึกษา

วธิกีารวเิคราะหเนื้อหา การทดสอบ  การประเมินซอฟตแวรในการพัฒนา การออกแบบ

คอรสแวรใหมีประสทิธภิาพ ฝกปฏิบัตกิารพัฒนาซอฟตแวรทางการศกึษาโดยนาํเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรใหม ๆ มาใชในการพัฒนา 

This course provides to develop good equalities Educational Software between 

learners and computer emphasized Human-Computer Interaction, Design software for 

child-centered Instruction, Feedback Model, Easy to use including content analytical 

method, Testing, Software Evaluation for Development, Courseware design and 

Practice of Educational software development by using new computer technology 
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4124403 การพัฒนาอีเลรินนิ่ง      3(2-2-5) 

  (E-Learning Development)  

           หลักการและทฤษฎีสําหรับพัฒนาระบบอีเลรินนิ่ง เชน  SCORM LMS การออกแบบ

บทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ การประเมินผลการเรียนจากการเรียนทางไกลผาน

อินเทอรเน็ต เกมสคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา เว็บไซตเพื่อการศึกษา และฝกปฏิบัติพัฒนา

ระบบอีเลรินนิ่ง 

 A study of Principle and theory for development of e-Learning system such as 

SCORM LMSdesign multimedia lesson with relation, Evaluation of distance through 

internet computer game for education web-site for education and develop e-Learning 

system. 
 

4124404  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5)  

  (Data Communication and Computer Network)  

ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร  ประเภทสวนประกอบ 

สําคัญของระบบการสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร ระเบยีบวธิกีารในเครือขาย

ขอมูล  การควบคุมสายสื่อสารพาหะที่อํานวยความสะดวกในการสื่อสาร  การกําหนด

ยุทธศาสตรการวางแผน การออกแบบ  การประยกุตใชเครอืขายคอมพิวเตอรกับการศกึษา 

แนวโนมเทคโนโลยขีองระบบสื่อสารขอมูลและระบบเครอืขาย ฝกปฏิบัตติดิตัง้และการใช

เครอืขายคอมพิวเตอรเพื่อการศกึษา 

This course is a study of basic theory of data communication and computer 

network, Main types of components of data communication system and computer 

network, Regulation of data network, Control vehicle facilitating in communication, 

Focusing on planning strategy, Design, Applying computer network with education, 

Trend technology of 
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4124406 ระบบปฏบิัตกิาร        3(2-2-5) 

  (Operating Systems)   

  ความหมาย  ววัิฒนาการของระบบปฏิบัตกิาร  บทบาท  หนาที่ของระบบปฏิบัตกิาร 

การจดัสรรหนวยประมวลผล  การบรหิารและการจัดการหนวยความจํา  การจดัตาราง

งาน การจัดสรรทรัพยากร  การจัดการแฟมขอมูล  การควบคุมและการคนืสูสภาพเดมิ  

This course emphasizes the Meaning, the Evaluation of operating systems, Role, 

Function of operating systems, Arrange evaluation unit, Administration and management 

memory unit, Scheduled management, Resource management, Information management, 

Control and backwards. Lists, Stack, Queue, Recursion, Tree, Graphs and apply, Link 

Lists, Source and search. 
 

4124407  การวเิคราะหและออกแบบระบบ                3(2-2-5) 

  (System Analysis and Design)     

  การวางแผนโครงการ  การวเิคราะหความเปนไปไดของโครงการ  การวเิคราะห      

ความตองการของระบบใหมกับระบบเดิม  การออกแบบขอมูลนําเขาและขอมูลสงออก 

การออกแบบฐานขอมูล  การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ  การออกแบบระบบที่จะ

พัฒนา การจดัทําขอเสนอโครงการ  ฝกปฏิบัตวิเิคราะหและออกแบบระบบจากกรณศีกึษา 

This course requires Project planning, Analysis of Project Possibility, Analysis of 

needs of new system with old system, Design import information and export information, 

Design data-base, Design system architecture, Design developing system, Project 

proposal, Practical in analysis and design system from case-study. 
 

4124701 สัมมนาคอมพิวเตอรศกึษา     3(2-2-5) 

  (Seminar  in Computer Education)  

คนควารายงานวชิาการและเทคโนโลยคีอมพิวเตอรที่สามารถสนบัสนุนการเรยีน 

การสอนหรือการจัดการทางการศึกษาใหทันสมัย  เพ่ิมพูนประสิทธิภาพกิจกรรมทาง

การศกึษา  ในปจจุบันและอนาคต  อภิปราย  วเิคราะหปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรศกึษา  
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เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา แกไข นําเสนอแนวคิดใหม ๆ และประเด็นทีน่าสนใจที่เกี่ยวของ 

ฝกปฏิบัตกิารจัดสัมมนาหรอืการประชุมวชิาการทางคอมพิวเตอรศกึษา 

This course is provided searching academic presentation and computer technology 

in order to supported instructions or modern educational management, Improving 

educational activities in the present and in the future, Discussions, Problems analysis in 

educational Computer for the purpose of development correction presentation of new 

idea and interested issue, Seminar operation or academic conference in the field of 

educational computer studies. 
 

4124702 โครงงานคอมพิวเตอรศกึษา        3(1-4-4) 

  (Computer Education Project)  

การนําเสนอหัวขอโครงงาน  การเลือกเทคนิควิธีวิจัยอยางเหมาะสมกับปญหา        

การดําเนินการวิจัย  เพื่อพัฒนาทฤษฎี  ซอฟตแวร หรือฮารดแวร  เนนความคิดริเริ่ม

สรางสรรคทางวิชาการที่มีประโยชนตอการศึกษาหรือการฝกอบรม  การพัฒนาสื่อที่มี

ประสทิธภิาพและเหมาะสมกับทองถิ่น  เพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ทางคอมพิวเตอรศกึษา 

The aim of this course is to present project proposal, Selection of research 

methodology appropriated to the problem, Research process for developing theory 

software or hardware focusing on academic creative thinking useful to education or 

training development effective media and appropriated local for making body of 

knowledge of computer education. 

 

2.2.2 วชิาการสอนคอมพิวเตอร 
 

1023647 พฤตกิรรมการสอนวชิาคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 

    (Methods and Approaches in Teaching  Computer Education) 

การศกึษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  เอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอร 

ระดับมัธยมศกึษา  การวเิคราะหหลกัสตูรและหนงัสอืเรยีน  จติวทิยาการเรยีนรู  การเขียน

กระดานดําการสรุปบทเรยีน  การผลติและการใชสื่อการเรยีน  การวัดผลและประเมินผล 

การทําโครงการสอนแผนการสอน  การปฏิบัตกิารสอน 
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The study aims at a time. The computer programs. High school. Analysis of 

curriculum and textbooks. Psychology of learning to write. To conclude the lesson 

board. Production and use of learning materials. Measurement and Evaluation. The 

program teaches a lesson plan. The practice 
 

1025405 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวชิาคอมพิวเตอร             3(2-2-5) 

(Curriculum and Learning Management in Computer ) 

วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรูวิชา

คอมพิวเตอร  วิเคราะหหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แนวการ

จัดการเรยีนรูวชิาคอมพิวเตอร  สื่อการเรยีนรู การประเมินผลการเรยีนรูในวชิาคอมพิวเตอร 

การจัดทําหลักสูตรรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร  

This course is designed to study concept analysis, Basic theory of Curriculum 

and Learning management in Computer Studies, Analysis Curriculum in Computer 

Studies in Basic Educational Level, Computer Learning Management, Educational 

Material, Learning Assessment in Computer Studies, Preparation of the curriculumand 

Lesson Plan in Computer Studies. 
 

 

                                            2.2.3 วชิาเลอืก  
 

1022303 หลักการสอน          2(1-2-3) 

                   (Methods of Teaching) 

   ความหมายและความสําคัญของการเรยีนการสอน  ระบบการเรยีนการสอน  

  กระบวนการจดัการเรยีนการสอน  การสอนเพื่อจุดประสงคเฉพาะอยาง  รูปแบบ  เทคนคิ 

  และวธิกีารสอน  กจิกรรมการเรยีนการสอน  การจดับรรยากาศการเรยีนรู  สื่อการเรยีน 

  การสอน  การวัดผลและการประเมินผล  การวางแผนการสอน  การฝกปฏิบัตกิารสอน 

The meaning and importance of education. Education system. Teaching and 

learning process. Instructional purposes only as a technique. And teaching methods. 

Teaching and learning activities. Learning environment for learning. Teaching, 

assessment and evaluation. Planning and teaching. Practice teaching. 
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1024617 การสอนสําหรับครูคอมพิวเตอร                                 2(1-2-3) 

  (Teaching  for Computer Teachers) 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูคอมพิวเตอร  ทกัษะเทคนคิการสอนทีส่ําคัญและ

จําเปนสําหรับครูคอมพิวเตอร  ความสําคัญของทกัษะเทคนคิการสอนสําหรบัครูคอมพิวเตอร  

ฝกทกัษะในการจดักจิกรรม  การออกแบบและการสรางสื่อการสอนคอมพิวเตอร  การสราง 

ขอสอบและการใชขอสอบ  ทักษะการใชคอมพิวเตอรเพือ่การสอนพื้นฐาน  ทกัษะอ่ืน ๆ ที่

จําเปน  การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทกัษะสําหรับครูคอมพิวเตอร    

This course provides desirable qualification of Computer teachers, Importance 

technique skills and necessary for computer teacher, Importance of technique skills in 

teaching for computer teacher, Activities arrangement skill, Design and creative 

instructional media, Paper question making and usage, Computer using skill for basic  

instruction, Another  necessary skills, Skill assessment and guideline for development of 

computer teachers. 
 

 


