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 ปรัชญา 
 มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุน

การเรียนการสอน 
 
วตัถุประสงค์ 
   มุ่งผลิตบณัฑิตทางการศึกษา  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ใหมี้คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

มุ่งผลิตบณัฑิตทางการศึกษา  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ใหมี้คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวชิาชีพดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.มีความรู้และความสามารถในการปฏิบติังานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัทางดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการศึกษา 

3.มีความสามารถในการวิเคราะห์ และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแกไ้ขปัญหาขององค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มการท างาน 
 4.มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจัดการข้อโต้แย ้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 5.มีความสามารถในการเป็นผูอ้บรม  และฝึกวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ในหลกัสูตรระยะสั้น
ได ้
 6.มีความสามารถในการพฒันาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใชง้านดา้นสนนัสนุนการสอนได ้

 
 

จ านวนหน่วยกติ       หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่    135   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวชิาเฉพาะ    จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 99 หน่วยกิต 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ   สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา 
Bachelor of Education Program in Computer for Education 

 
 
 



   
 2.1) กลุ่มวชิาชีพครู 24 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น  

2.2.1) แบบเอกเด่ียว โดยเรียนวชิาเอกสาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
เพียงสาขาเดียว จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 69 หน่วยกิต 

 วชิาเอกบงัคบั 48 หน่วยกิต 
 วชิาเอกเลือก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

2.2.2) แบบโท โดยเรียนวชิาเอกสาขาอ่ืนท่ีจดักลุ่มวชิาเฉพาะดา้นแบบเอกโท และ
เรียนวชิาโทสาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 
 วชิาโทเลือก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 
รายวชิา 

1.) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั หรือรายวชิาอ่ืน ๆ 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรฯ 

 1.1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

 1.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
1002101 การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์     3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 

 1.3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
2003101 สังคมไทยสังคมโลก       3(3-0-6) 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 

 1.4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 
4004101 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ      3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 

2.) หมวดวชิาเฉพาะ      99 หน่วยกติ 



1001201 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู 3(3-0-6)  
1014233 ความเป็นครู 3(3-0-6) 
1012207 จิตวทิยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1001204 การพฒันาหลกัสูตร 3(2-2-5)  
1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)  
1001302 การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1009401 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   
2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน     

2.2.1) แบบเอกเดี่ยว เรียนวชิาสาขาคอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษาเพยีงสาขาเดียว 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกติ 

วชิาเอกบงัคบั  48 หน่วยกิต 
1011101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011102 ภาษาองักฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011201 ภาษาโปรแกรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011202 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011203 ระบบจดัการฐานขอ้มูลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011204 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3(2-2-5) 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011206 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
1011207 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
1011208 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับงานในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
1011209 ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5) 
1011301 การวเิคราะห์และออกแบบระบบส าหรับงานในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
1011302 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011303 เทคโนโลยแีละการออกแบบเวบ็ส าหรับงานการศึกษา 3(2-2-5) 
1011304 ระบบปฏิบติัการ 3(2-2-5) 
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

   
วชิาเอกเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

1011260 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 



   
1011360 การพฒันาเวบ็ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011361 โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั 3(2-2-5) 
1011362 การประยกุตใ์ชม้ลัติมีเดีย 3(2-2-5) 
1011363 เร่ืองเฉพาะทางดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
1011364 ระบบจดัการเรียนอีเลิร์นน่ิง 3(2-2-5) 
1011365 การพฒันาโปรแกรมเพื่อการจดัการคลงัขอ้สอบ 3(2-2-5) 
1011366 การพฒันาเกมเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 
1011368 การพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011460 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011461 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011462 การบริหารจดัการและซ่อมบ ารุงหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011463 เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบส านกังานอตัโนมติั 3(2-2-5) 
1011464 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
1011465 การเป็นผูป้ระกอบการเพื่อธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5)  
1011466 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5) 
1011467 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5) 
1011468 การจดัการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1011402 ยทุธวธีิการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
1011403 ยทุธวธีิการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 

   
 

2.2.2) แบบโท เรียนวชิาเอกสาขาอืน่ทีจั่ดกลุ่มวชิาเฉพาะด้านแบบเอกโท และเรียน
วชิาโทสาขาวชิาคอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

วชิาโทบงัคบั  12 หน่วยกิต 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011209 ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5) 
1011302 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
   
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

   



 
วชิาโทเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

1011260 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
1011360 การพฒันาเวบ็ช่วยสอน 3(2-2-5) 
1011361 โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั 3(2-2-5) 
1011362 การประยกุตใ์ชม้ลัติมีเดีย 3(2-2-5) 
1011363 เร่ืองเฉพาะทางดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
1011364 ระบบจดัการเรียนอีเลิร์นน่ิง 3(2-2-5) 
1011365 การพฒันาโปรแกรมเพื่อการจดัการคลงัขอ้สอบ 3(2-2-5) 
1011366 การพฒันาเกมเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 
1011368 การพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011460 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
1011461 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1011462 การบริหารจดัการและซ่อมบ ารุงหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1011463 เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบส านกังานอตัโนมติั 3(2-2-5) 
1011464 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
1011465 การเป็นผูป้ระกอบการเพื่อธุรกิจการศึกษา 3(2-2-5) 
1011466 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5) 
1011467 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5) 
1011468 การจดัการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
1011402 ยทุธวธีิการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
1011403 ยทุธวธีิการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 

  
2.3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 6 หน่วยกติ 

1011404 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางคอมพิวเตอร์ 6(270) 
   

3.) หมวดวชิาเลอืกเสรี  เลอืกเรียนวชิาใด ๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็นพื้นฐาน

ของวชิาเอกและตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา
ของหลกัสูตรน้ี 
แผนการศึกษา 



 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15 
 วชิาชีพครู 1 วชิา 3  วชิาชีพครู 1 วชิา 3 

1011101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3 1011102 ภาษาองักฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3 
รวม 21 รวม 21 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาชีพครู  6  วชิาชีพครู  6 

1011201 ภาษาโปรแกรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3 1011205 
การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการศึกษา 

3 

1011202 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 3 1011207 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 3 

1011203 
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลเพื่อ
การศึกษา 

3 1011208 
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับ 
งานในสถานศึกษา 

3 

1011204 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3 1011209 
ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
และภาพเคล่ือนไหว 

3 

      
รวม 18 รวม 18 

   
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 

 วชิาชีพครู  6  วชิาเอกเลือก  9 

 วชิาเอกเลือก  6 1011303 
เทคโนโลยแีละการออกแบบเวบ็ส าหรับ
งานการศึกษา 

3 

1011301 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ
ส าหรับงานในสถานศึกษา 

3 1011304 ระบบปฏิบติัการ 3 

1011302 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

3 1011206 
การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 

3 

รวม 18 รวม 18 

 
 
 



ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
1011401 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3 

1011404 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ 

6 
 วชิาเอกเลือก  6 
 วชิาเลือกเสรี 6    

รวม 15 รวม 6 

 
ค าอธิบายรายวชิา (Couse description) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา (4 ปี) 
1011101        คณติศาสตร์ส าหรับครูคอมพวิเตอร์        3(2-2-5) 
          Mathematics  for Education  

ระบบตวัเลข รหสัแบบเลขฐานสอง พีชคณิตบูลีน แผนภาพของคาร์นอ วงจรดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์ 
การท าใหบ้งัเกิดผลของฮาดแวร์ของคอมพิวเตอร์โครงสร้าง      ของไมโครโปรเซสเซอร์ และหลกัการเขียน
โปรแกรม 

Code binary number systems, Boolean algebra diagram of Kanon. Digital electronic circuits. To 
the completion of the Computer Hardware structure. The microprocessor. And programming. 

 
1011102         ภาษาองักฤษส าหรับครูคอมพวิเตอร์      3(2-2-5) 
           English  for Education  

หลกัการใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง ศพัท ์และส านวณ
ภาษาองักฤษ ในต ารา บทความ ขอ้เขียนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  คู่มือการใชค้อมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ในดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 

The use of English in the teaching of computer structures, vocabulary and English texts for 
computation of articles written about the computer. Your computer. Including the use of English in order 
to exchange information in the computer. In order to enhance teaching and learning. 

 
1011201        ภาษาโปรแกรมส าหรับครูคอมพวิเตอร์      3(2-2-5) 
  Computer Programing for Teacher 

การสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา หลกัการเขียนโปรแกรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ ไวยากรณ์ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการฝึกเขียนและพฒันาโปรแกรมภาษา อาทิ 
ภาษา C, C++ หรือจาวา เป็นตน้ การเขียนผงังาน การเขียนโปรแกรมเทคนิค การแกป้้ญหาต่างๆ ตวัอยา่งของ
ปัญหาเชิงตวัเอลขอลักอริทึม ส าหรับการคน้หาและการจดัเรียงล าดบั  



Computer teaching in schools. Programming for computer teachers. The syntax of a computer 
language Basic computer language Basic to write and develop training programs including language C, C 
+ + or Java as a flowchart. Programming techniques. Solving various problems. An example of the 
problem-oriented el b algorithm. For searching and sorting. 
 
1011202        การสอนสถาปัตยากรรมคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
          Computer Architecture Teaching 

พื้นฐานระบบดิจิทลั การแทนค่าขอ้มูล โครงสร้างของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ววิฒันาการของ
คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพ พื้นฐานการออกแบบ โครงสร้าง หนา้ท่ีการท างานาส่วนต่าง ๆ ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หน่วยรับ เขา้และส่งออก หน่วยควบคุม หน่วยประมวลผล วฏัจกัร ค าสั่ง ชุดค าสั่ง ภาษาเคร่ือง 
รูปแบบค าสั่ง การอา้งอิงต าแหน่งหน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบบสั การขดัจงัหวะ และ
สถาปัตยกรรมการประมวลผล แบบมลัติโพรเซสเซอร์ ตลอดจนการน าไปประยกุตแ์ละฝึกปฏิบติัการในการ
ผลิตผลงานมาใชใ้นวงการทางการศึกษา 

Basic digital. Representation of the data. The structure of the computer. The evolution of 
computer based design efficient utilization in the previous parts of the computer unit. Import and export 
control processor instruction cycle instruction set machine language syntax reference memory location. 
System memory, system bus and interrupt processing architecture. Multiprocessor. As well as to apply 
and practice the produce used in the field of education. 
 
1011203        ระบบจัดการฐานข้อมูลเพือ่การศึกษา     3(2-2-5) 
          Database Management System for Education 

การออกแบบระบบฐานขอ้มูลรุ่นใหม่ การใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ เพื่อพฒันาการประยกุตใ์ช้
ฐานขอ้มูลแบบกระจาย รองรับการท างานแบบไคลเ์อนท ์เซิร์ฟเวอร์ ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบต่างระบบ ตวัแบบของบริการฐานขอ้มูล การรวมส่วนการจดัสรร
ทรัพยากร ระบบปฏิบติัการแบบกระจาย สภาพแวดลอ้มของความสัมพนัธ์ในฐานขอ้มูล การควบคุมสภาวะ
พร้อมกนั ความน่าเช่ือถือ การคืนสภาพ และความปลอดภยั การออกแบบส่วนประยกุตด์ว้ยระบบติดต่อกบั
ผูใ้ชแ้บบกราฟิกส์ การประเมินประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าไปประยกุตแ์ละฝึกปฏิบติัการในการผลิต
ผลงานมาใชใ้นวงการทางการศึกษา 

System design, database generation. Using elements. To improve the application of distributed 
database. Supports a Client Server architecture of the database management system. Unlike traditional 
database management systems. Model of the database service. Including the allocation of resources. 
Distributed operating systems. Environment relationships in the database. Control conditions 



simultaneously. Reliability, recovery, and security. Design the application with graphical user interface. 
Performance evaluation. As well as to apply and practice the produce used in the field of education. 
 
1011204        การสอนโครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ     3(2-2-5) 
  Data Structure and Algorithm Teaching 

องคป์ระกอบและหนา้ท่ีของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ต่าง หลกัการเขียน
โปรแกรมและการท างานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพฒันาโปรแกรม และการเขียนผงังานการ
วเิคราะห์ และการออกแบอลักอริท่ึม แบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion  หลกัการ
และแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบในการเขียนและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ โดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัภาษาใดภาษาหน่ึง ฝึกเขียนโปรแกรมจดัการระบบฐานขอ้มูล เพื่อ
พฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ข้ึนใชง้าน ตลอดจนการน าไปประยกุตแ์ละฝึกปฏิบติัการในการผลิตผลงานมา
ใชใ้นวงการทางการศึกษา 

Composition and functions of the hardware and software. Different types of programming 
languages and program writing process and application development. Analysis and writing flowcharts. 
And issuing a bad algorithm Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion principles and concepts 
and design elements in a modern computer. Using the computer language used in a specific language. 
Training program database management system. To develop computerized systems to use. As well as to 
apply and practice the produce used in the field of education. 

 
1011205 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา    3(2-2-5) 

 Computer Graphic Design for Education  
หลกัการตกแต่งภาพกราฟิกดว้ยรูปแบบบิตแมพและเวก็เตอร์ องคป์ระกอบและแนวคิดการสร้าง

ส่ือการศึกษาดว้ยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ทฤษฎีการใชสี้กราฟิกท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างส่ือการสอน การ
สร้างภาพดว้ยอารมณ์สีต่างๆ เทคนิคการตกแต่งภาพดว้ยการตดัต่อ รีทชั การใชแ้สงเงากบัภาพทั้งภาพ 2 มิติ 
3 มิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

Principle decorated with a bitmap graphics and vector. Media elements and concepts to create 
computer graphics. Theory, the use of color graphics for creating teaching materials. Creating mood with 
color. Technical editing retouching retouch with the use of light and shadow on both 2D and 3D software. 

 
 
 

 



1011206 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
Data Communication and Computer Networking in Academy 

ววิฒันาการระบบส่ือสารขอ้มูล จุดประสงคแ์ละองคป์ระกอบการส่ือสารขอ้มูล ประเภทของการ
ส่ือสารขอ้มูล ความสัมพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัการส่ือสารขอ้มูล  ระบบเครือข่ายโทรศพัท ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบโอเอสไอ และทีซีพี/ไอพี การตรวจสอบและการแกไ้ข
ความผดิพลาดของขอ้มูล การรักษาความปลอดภยั เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฎิบติัการ การบริหาร
จดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 

Communication system evolution. The purpose and components of data communications. This 
type of communication. The relationship between computers and data communications. Telephone 
network. Computer network. OSI network architecture. And TCP / IP. Detection and correction of data 
errors. Security. Computer network for the operating room. Management of computer networks in 
schools. 
 
1011207        จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพวิเตอร์ศึกษา    3(2-2-5) 
         Law  and  Ethics  of  Computer Educational 

จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  กฎหมายทรัพยสิ์น ทางปัญญา  
กฎหมายการคา้  กฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  จรรยาบรรณ  ในการประกอบวชิาชีพ ตลอดจนการน าไปประยกุต์
และฝึกปฏิบติัการในการผลิตผลงานมาใชใ้นวงการทางการศึกษา 

Ethics related to computer and information technology. Law, intellectual  
property law, commercial law, the law on electronic transactions related to computers. Information and 
Communication Technology Code of Practice. As well as to apply and practice the produce used in the 
field of education. 
 
1011208 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับงานในสถานศึกษา   3(2-2-5) 

Object-Oriented Programming for Academy 
กระบวนทศัน์แบบวตัถุ  คลาส   ออปเจก็ต ์ ล าดบัขั้นของคลาส โพลีมอร์ฟิซึมการถ่ายทอด

คุณสมบติั การเขียนโปรแกรมแบบวตัถุ   การสร้างโปรแกรมเช่ือมโยงกบัผูใ้ช่แบบกราฟ  และการ ท างาน
ตามเหตุการณ์การวเิคราะห์ การออกแบบและสร้างระบบแบบวตัถุ การเขียนโปรแกรมแบบไคลเ์อนท ์และ
เซิร์ฟเวอร์/เซิร์ฟเวอร์เทคโนโลยคีอมโพเนนต ์   และการเขียนโปรแกรมออปเจก็ตแ์บบกระจายบนเคร่ือข่าย 

Paradigm class object of the class object hierarchy. Poly Philip Morris water transfer properties. 
Programming objects. Creating a user program linked with graphs and functions according to the analysis. 



Design and build objects. Programming Adaptor. And server / server component technology. And 
programming on a distributed object network. 

 
1011209 ส่ือการสอนคอมพวิเตอร์กราฟิกและภาพเคลือ่นไหว   3(2-2-5) 

Computer Graphic Instruction and Animations 
องคป์ระกอบพื้นฐานทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก      ภาษา

ทางดา้นกราฟิกเบ้ืองตน้  การวาดเส้น รูปทรงเรขาคณิต ใส่สี พื้นผวิ การเคล่ือนไหวของ เทคนิคการตกแต่ง
ภาพดิจิตอล เพื่อใชอ้อกแบบ การสร้างภาพเคล่ือนไหว การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว เช่น Flash การสร้างส่ือการสอนดว้ยภาพเคล่ือนไหว องคป์ระกอบของส่ือการสอนแบบ
กราฟฟิคและภาพเคล่ือนไหว 

The basic elements of hardware and software, to computer graphics. Language graphics basic line 
drawing geometric shapes to color, texture, movement of Digital retouching techniques. To design 
Creating animations. Use application for creating Flash animation as a medium of instruction with 
animation. Teaching elements of graphics and animation. 

 
1011301 การวเิคราะห์และออกแบบระบบส าหรับงานในสถานศึกษา   3(2-2-5) 

System Analysis and Design for Academy 
หลกัการเก่ียวกบัการวเิคราะห์ระบบส าหรับงานในสถานศึกษา และการวางแผนแกปั้ญหา ขอบข่าย

ของการวิเคราะห์   การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได ้   องคป์ระกอบของระบบ วฎัจกัรของการ
วเิคราะห์ระบบ ระเบียบวธีิวิเคราะห์ระบบ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ การใชแ้ผนภาพแสดง  การ
ไหลของขอ้มูล การใชแ้ผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  การออกแบบการน าเขา้ขอ้มูล การออกแบบ
การแสดงผลขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การเขียนเอกสารประกอบ การน าเสนอผลการวเิคราะห์ การ
ทดสอบระบบท่ีออกแบบ และการน าไปใชร้วมถึงการแกไ้ขและบ ารุงรักษา การท าผงัระบบการส่ือสาร การ
ประเมินและการตดัสินใจ การควบคุม และความปลอดภยั 

Principles of systems analysis for the study. And planning solutions. Scope of the analysis. 
Monitoring system. Feasibility study. Elements of the system. Cycle analysis. Methodological analysis. 
And tools used in the analysis. Using diagrams. The flow of information. The diagram shows the 
relationship of the data. Designed to import data. The design of the display. Database design. Writing 
documentation. Presentation of analysis results. The system was designed. And used to fix and maintain. 
The chart of the communication system. Assessment and decision making, control and security. 

 
 



1011302        การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน     3(2-2-5) 
         Development of Computer Assisted Instruction 

วธีิการน าคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาพฒันาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์   เพื่อการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ 
เพื่อน ามาออกแบบสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ ขั้นตอนการสร้างบทเรียน 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมระบบนิพนธ์บทเรียนส าหรับฝึกปฏิบติัการออกแบบและสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ 

How computer applications in teaching. Creating a program or programs to  
improve teaching and learning. Management and computer education to the study of learning theory. 
Designed to bring a computer. Computer models for various steps to create a lesson. Application to 
practice writing lessons for designing and building a computer. 
 
1011303 เทคโนโลยีและการออกแบบเวบ็ส าหรับงานการศึกษา   3(2-2-5) 

Technology and Web Design for Academy  
หลกัการในพฒันาการและการออกแบบเวบ็เก่ียวกบัองคก์ร หน่วยงานทางการศึกษา  หลกัการใชสี้ 

และการจดัรูปแบบเน้ือหา การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นการออกแบบเวบ็ การใชภ้าษา HTML , XHTML 
และน ามลัติมีเดียต่างๆ  มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเวบ็เพื่อส่งเสริมการศึกษาผา่นเวบ็  

Web development and design principles for the organization. Educational principles colors and 
formatting content. Application design using web languages HTML, XHTML and various multimedia. 
Developing web applications in order to promote education through the web. 

 
1011304        การสอนระบบปฏิบัติการ       3(2-2-5) 
          Operating Systems Teaching 

ความหมาย และววิฒันาการของระบบปฏิบติัการ บทบาท หนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ     การจ่าย
งานหรือการจดัสรรหน่วยประมวลผล การบริหาร และการจดัหน่วยความจ า การจดัคิวงานและการจดัสรร
ทรัพยากร การจดัการขอ้มูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุมกาคืนสู่สภาพเดิม ตลอดจนการน าไป
ประยกุตแ์ละฝึกปฏิบติัการในการผลิตผลงานมาใชใ้นวงการทางการศึกษา 

The definition and evolution of the operating system functions of the operating system. 
Distribution or allocation of processor and memory management. Queuing and resource allocation. Data 
management and display of the file system. Restore control box. As well as to apply and practice the 
produce used in the field of education. 

 



1011401       โครงงานคอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา     3(2-2-5) 
          Computer Project for Education 

ใหน้ าความรู้จากรายวชิาต่าง ๆ ประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลย ี วางแผนน าเสนอโครงงาน  
ผลงานทางวชิาการ  การพฒันาเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด  
โดยรายงานผลการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ตลอดการท าโครงการ และน าเสนอผลงานใหค้ณะกรรมการ
ประเมินผล 

The knowledge of different subjects, consistent application of the technology. Plan proposed 
project. Academic. Development tools. Or equipment to complete the job at a specified time. Performance 
reports periodically throughout the project. And presented to the Evaluation Committee. 

 
1011260        พืน้ฐานการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 

Programming Fundamentals 
 หลกัพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียนผงังาน การแกปั้ญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ไวยากรณ์ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการฝึกเขียนและพฒันาโปรแกรมภาษา อาทิ 
ภาษา C, C++ หรือจาวา เป็นตน้ การเขียนผงังาน การเขียนโปรแกรมเทคนิค การแกป้้ญหาต่างๆ ตวัอยา่งของ
ปัญหาเชิงตวัเอลขอลักอริทึม ส าหรับการคน้หาและการจดัเรียงล าดบั 

Basic principles of programming. Writing flowcharts. Computational solutions. The syntax of a 
computer language Basic computer language Basic to write and develop training programs including 
language C, C + + or Java as a flowchart. Programming techniques. Solving various problems. An 
example of the problem-oriented el b algorithm. For searching and sorting. 
 
1011360         การพฒันาเวบ็ช่วยสอน       3(2-2-5) 
          Development of Web Based Instruction 

หลกัการออกแบบและเขียนโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งระบบฐานขอ้มูลผา่น
เวบ็ เพื่อพฒันาระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ในรูปแบบอีเลิร์นน่ิง โดยใช ้เวบ็ช่วยสอนเป็น
เคร่ืองมือในการน าเสนอบทเรียนใหบ้ทเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Design and programming computer-assisted instruction. Including the database over the web. To 
develop teaching and training in e-learning by using the web as a tool to help teach the lesson to lesson 
presentation efficiency. 

 
 

 



1011361        โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจัิย     3(2-2-5) 
          Programming Application for Statistics and Research     

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการวิจยั ความหมายและความส าคญัของตวัแปร เทคนิคการออกแบบการ
วจิยั การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  การวเิคราะห์ความแปรปรวน และฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อน าผล  การวเิคราะห์ไปตดัสินใจดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การ
ตรวจสอบการแจกแจง    ของขอ้มูล การใชเ้ทคนิคทางสถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การสร้างและการแกไ้ข 
กราฟ การจดัการผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรม พร้อมทั้งการแปลผลลพัธ์ท่ีได ้

Basic concepts of research. The meaning and significance of the variables. Technical research 
design. Analysis of descriptive statistics. Analysis of variance. And practice using tools to collect and 
analyze the data for analysis to determine the statistical software packages. To determine the distribution 
of the data using various statistical techniques in the analysis. Creating and editing graphs the results of 
the program. And interpreting the results. 
 
1011362        การประยุกต์ใช้ส่ือมัลติมีเดียส าหรับงานการศึกษา    3(2-2-5) 
          Multimedia Application for Academy 

แนวคิด และปฏิบติัการ การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร โดยใชม้ลัติมีเดียประเภทต่างๆ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งระบบปฏิบติัการ กบัมลัติมีเดีย การบนัทึกเสียง การประมวลภาพ  การท าภาพเคล่ือนไหว วดีีทศัน์ 
หรือการน าเสนอขอ้มูล ฐานขอ้มูล ของมลัติมีเดีย การใชโ้ปรแกรมประยกุตด์า้นมลัติมีเดีย ตลอดจนการ
น าไปประยกุตแ์ละฝึกปฏิบติัการในการผลิตผลงานมาใชใ้นวงการทางการศึกษา 

Concepts and operations. Presenting information. Using multimedia types. The relationship 
between the operating system. Multimedia. Recording the image processing video, animation or 
multimedia presentation databases. The use of multimedia applications. As well as to apply and practice 
the produce used in the field of education. 

 
1011363         เร่ืองเฉพาะทางด้านคอมพวิเตอร์ศึกษา     3(2-2-5) 
          Selected Topic in Computer Education  

การศึกษาเฉพาะเร่ืองท่ีน่าสนใจทางดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษา 
Thematic studies of interest in computer education.  
 
 
 

 



1011364        ระบบจัดการเรียนอเีลร์ินน่ิง      3(2-2-5) 
          E-learning Management Systems 

การใชง้านโปรแกรมประยกุตป์ระเภท LMS ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัเพื่อน ามาพฒันาระบบอี
เลิร์นน่ิง 

The application of LMS that is popular today in order to develop e-learning systems. 
 
1011365        การพฒันาโปรแกรมเพือ่การจัดการคลงัข้อสอบ    3(2-2-5) 
         Program  Development  for  Item  Bank Management 
 หลกัและวธีิการสร้างขอ้สอบ การพฒันาโปรแกรมจดัท าขอ้สอบ การน าขอ้สอบท่ีผา่น    การ
วเิคราะห์น ามาฝึกปฏิบติัดว้ยการเขียนโปรแกรมเขา้สู่ระบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยระบบการจดัการเรียนรู้ 
(LMS) รวมถึงเทคนิคการจดัเก็บขอ้สอบแบบคลงัขอ้สอบ และการสุ่มขอ้สอบ   

Principles of the test. Development of test programs. The test passed. Analysis  
of the practice by writing a program to the learning management system, learning management system 
(LMS), including techniques for storing test exam warehouse. And random tests. 
   
1011366        การพฒันาเกมเพือ่การเรียนการสอน     3(2-2-5) 
         Game Development for Education                

การจ าลองสถานการณ์และเกมการเรียนการสอน ทฤษฎีดา้นจิตวทิยาและรูปแบบต่างๆ ของการเร้า
ความสนใจในสาระท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน อาทิ รูปแบบการไหล ของรูปแบบของ Keller ARCS การ
เร้าความสนใจโดยสัญชาตญาณ     ของ Malone และLapper การฝึกปฏิบติัจากทฤษฎีดว้ยการออกแบบการ
จ าลองสถานการณ์ ประเภทของเกมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทของเกมอยา่งง่าย รวมทั้งการ
ออกแบบเกมการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบนิพนธ์บทเรียนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Simulations and games for learning and teaching. Psychological theories and variations. 
Stimulation of interest in content related to learning, such as the flow pattern of the Keller ARCS model of 
interest by stimulation of visceral Lapper Malone and practice of theory with design simulations. Types of 
games teaching. And the role of a simple game. Including game design teaching using tutorials and 
writing computer programs. 
 
 
 
 



1011367 การสอนไมโครโปรเซสเซอร์       3(2-2-5) 
Microprocessor Teaching 

ประวติัของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างหน่วยความจ า การแปลเน้ือหาของค าในหน่วยความจ า 
การแปลรหสัขอ้มูลฐานสอง รหสัค าสั่ง รหสัตวัอกัขระของซีพีย ู หน่วยกระท าทางคณิตศาสตร์ และลอจิค 
การตอบสนองของการ อินเตอร์รัพ ระบบบสั    การส่งขอ้มูลแบบอนุกรม และการฝึกปฏิบติัการแบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  ดว้ยการโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การก าหนดใบงานเพื่อเรียนรู้ไมโคร
โปรเซสเซอร่แบบเป็นล าดบั ตลอดจนการน าไปประยกุตแ์ละฝึกปฏิบติัการในการผลิตผลงานมาใชใ้นวงการ
ทางการศึกษา 

History of the microprocessor. Memory structure. The translation of the word  
in memory. Decoding the binary code for the character code of the CPU. Mathematics and logic unit 
actions in response to the interrupt system bus speed serial data transmission. And practice in basic 
microcomputer. Assembly Language Programming with assembly. Defining a job to learn a 
microprocessor sensor respectively. As well as to apply and practice the produce used in the field of 
education. 
 
1011368 การพฒันาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับธุรกจิการศึกษา   3(2-2-5) 

Electronic Commerce Development for Business Education  
องคป์ระกอบพื้นฐานและโครงสร้างของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลเชิง

อิเล็กทรอนิกส์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตกบัธุรกิจการศึกษา การออกแบบการต่อประสานกบัผูใ้ชห้รือผูเ้รียน การ
ออกแบบและพฒันาท่ีอยูเ่วบ็  ระบบความปลอดภยั ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การท าใหเ้กิดผลและการ
ประเมินผลของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การโปรแกรมบนเวบ็   

The basic elements and structure of electronic commerce. Electronic data exchange system. 
Internet use for business and education. Designed to interface with the user or learner. Design and 
development of a web address. Security. Electronic document. The implementation and evaluation of 
electronic commerce. The program on the web. 

   
1011460         คอมพวิเตอร์เพือ่การเรียนการสอน     3(2-2-5) 
         Computer   for   Instruction 

หลกัการและกระบวนการน าคอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการเรียนการสอน การพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในรูปแบบมลัติมีเดียท่ีเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน และรูปแบบการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน 
การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ส าหรับทอ้งถ่ิน 



Principles and process computers for teaching and learning. The development of computer-
assisted instruction in multimedia formats appropriate to the level of the students. And various forms of 
education in the use of computers as a source of local knowledge. For local. 

 
1011461         โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การศึกษา      3(2-2-5) 
         Computer Program for Education   

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุต ์และฝึก
ปฏิบติัการใชง้านในการผลิตผลงานมาใชใ้นวงการทางการศึกษา 

Using computer software packages commonly used today. To be applied. And practice 
applications in production use in educational circles. 
 
1011462 การบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 

Computer Labs Maintenance and Management  
แนวทางการบริหารจดัการห้องปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ การวางผงัเวลาด าเนินงานบ ารุงรักษา การ

ค านวนตน้ทุนการซ่อมและการจดัซ้ือ อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อม หลกัการตรวจซ่อม
เบ้ืองตน้ ศึกษาหลกัการท างานของวงจร  ระบบ BUS (3-BUS Architecture) ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณ
นาฬิกา  การอินเตอร์เฟส หน่วยความจ า หน่วยป้อนขอ้มูล หน่วยแสดงผล  

Management practices for the computer room. Planning for maintenance  
operations. Calculating the cost of repairing and purchasing. Components. Equipment used in the repair. 
The initial repair. The principle of the circuit BUS (3-BUS Architecture) microprocessor clock the 
memory interface unit input display unit.  
 
1011463         เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบส านักงานอตัโนมัติ    3(2-2-5) 
          Information  Technology  in   Office Automation Systems 

การประมวลผลสารสนเทศส านกังาน  อุปกรณ์และเทคโนโลยสี านกังาน ระบบคอมพิวเตอร์ใน
ส านกังาน  การใชน้วตักรรมในการประมวลผลขอ้มูล การประมวลผลค าและภาพ การส่ือสารในส านกังาน 
การผลิตภาพในส านกังาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล      และการน ามาใช ้การออกแบบระบบการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและการพฒันาองคก์าร ในรูปแบบใหม่ การดูแลองคก์ารและประสิทธิผลขององคก์ารสมยัใหม่ การ
ประยกุต ์    การประมวลผลค า ฐานขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ระบบส านกังานเบ็ดเสร็จ การพิจารณา
ความคุม้ค่าในการลงทุน   

Information processing office. Office equipment and technology. Computer system in the office. 
Using innovative data processing. Processing of words and pictures. Communication in the office. The 



productivity in the office. Data collection. And adoption. System design, data collection and development 
organizations in new ways to care for and effectiveness of the application of a modern word processor. 
Database and data analysis. Integrated office system. Considered worthwhile to invest. 
 
1011464        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับงานทางการศึกษา   3(2-2-5) 
                       Decision Support Systems for Academy 

กระบวนการตดัสินใจของมนุษย ์ระบบและการจ าลองแบบระบบประเภทของระบบ   สนบัสนุน
การตดัสินใจ การวเิคราะห์การตดัสินใจกระบวนการพฒันาระบบสนบัสนุน   การตดัสินใจ ฮาร์ดแวร์
ส าหรับระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ซอฟตแ์วร์ประยกุตส์ าหรับระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบจ าลอง
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบกลุ่มระบบสารสนเทศของผูบ้ริหาร การน า
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจไปใช ้และกรณีศึกษาของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ตลอดจนการน าไป
ประยกุตแ์ละฝึกปฏิบติัการในการผลิตผลงานมาใชใ้นวงการทางการศึกษา 

Human decision-making process. Systems and simulation systems of systems. Decision support. 
Decision analysis process to develop a decision support system for decision support system hardware. 
Application software for decision support system models decision support system. Decision Support 
System of the Management Information Systems group. The decision support system to use. And case 
studies of decision support systems. As well as to apply and practice the produce used in the field of 
education. 

 
1011465 การเป็นผู้ประกอบการเพือ่ธุรกจิการศึกษา     3(2-2-5) 

Education Entrepreneurship 
 การมองภาพรวมในการจดัการการศึกษา ตน้ทุนการผลิตบณัฑิต การออกแบบระบบการเก็บรวม
รวมขอ้มูลและการพฒันาองคก์รในรูปแบบใหม่และประสิทธิผลขององคก์รสมยัใหม่ แนวโนม้ของ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์ร การพิจารณาความคุม้ค่าในการลงทุนของธุรกิจการศึกษา 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินความคุม้ค่าในการลงทุน 

An overview of management education. Cost of producing graduates. System to collect data and 
develop new forms of organization and efficiency of the modern enterprise. Technology trends affecting 
their organizations. Considering the cost of business investment in education. Data analysis to assess the 
cost of the investment. 

 
 

 



1011466        โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5) 
          Software Package and Application  

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตแ์ละฝึก
ปฏิบติัการใชง้านในการผลิตผลงานมาใชใ้หเ้หมาะสมกบังานท่ีท า 

Using computer software packages commonly used today. Applications and practices used to 
produce the work in accordance with the work done. 
 
1011467        เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 
                       Information  Technology  in Human Resource 

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบองคป์ระกอบ  และขั้นตอนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ผลกระทบ และ
แนวโนม้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมีผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฝึกปฏิบติัการออกแบบ  การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยเนน้การน าเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาไปใช้ 

Theory component model. Procedures and human resource development trends and the impact of 
information technology. Affecting the development of human resources. Design practice. Human resource 
development. Emphasis on communication technology and user studies. 

 
1011468         การจัดการระบบสารสนเทศ      3(2-2-5) 
                       Management of Information Systems 

การจดัการสารสนเทศ เพื่อน าส่ิงท่ีศึกษามาประยกุตใ์ชป้ฏิบติักบัการบริหารงานและบริหารระบบ
สารสนเทศในองคก์ารใหมี้คุณภาพ โดยครอบคลุมงานบ ารุง งานบริการผูใ้ชง้าน การปรับปรุงระบบงาน 
และการส่ือสาร เทคนิควธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ
จริง 

Information management. Applied to the study and practice of management and management 
information systems in organizations for quality. Covering maintenance. Service users. Improving system 
performance. And communication. Techniques related to management information system for use in a real 
business environment. 
 
1011402         ยุทธวธีิการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ 1     3(2-2-5) 
          Didactic  for  Teaching  Computer  Course 

ทฤษฎี หลกัการและรูปแบบของวธีิการเรียนการสอนวชิาชีพ  การวเิคราะห์หลกัสูตร โดยเนน้   การ
วเิคราะห์เน้ือหาวชิา  กระบวนการเรียนการสอน การจดักิจกรรม และการประเมินผล ยทุธวธีิการเรียนการ
สอนวชิาทฤษฎี และวชิาปฏิบติัวชิาชีพเฉพาะทาง 



 Theory and models of how the teaching profession. The analysis focuses on  
the analysis of the course material. Teaching process. Events. And evaluation. Strategies for teaching 
theory. Course of professional practice only. 
 
1011403        ยุทธวธีิการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ 2     3(2-2-5) 
          Didactic  for  Teaching  Computer  Course 2 

ฝึกปฏิบติัในการจดัท าแผนการเรียนรู้ในวชิาชีพครู การวเิคราะห์หลกัสูตร โดยเนน้การจดัท า
แผนการสอนตามเน้ือหาวชิา  กระบวนการเรียนการสอน การจดักิจกรรม และการประเมินผล ยทุธวธีิการ
เรียนการสอน วชิาทฤษฎี และวชิาปฏิบติัวชิาชีพเฉพาะทาง 

Practice in teacher professional learning plan. Analysis courses. Emphasis on  
the preparation of lesson plans based on the course content. Teaching process. Events. And evaluation. 
Strategies for teaching theory and practice technical subjects 
 
1011404 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางคอมพวิเตอร์    6(270) 

Field Profestional Experience in Computer 
การบูรณาการองคค์วามรู้ทั้งหมดในสาขาวชิาเฉพาะมาใชใ้นการปฏิบติัการท างานในสถาน

ประกอบการ หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย การจดัท าแผนการเรียนรู้  และการจดักระบวนการเรียนรู้ 
การเลือกใช ้การผลิตส่ือและนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลและการน า
ผลการประเมินมาพฒันาการจดั การเรียนรู้และพ ฒนาคุณภาพ การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้
และการสัมมนาทางการศึกษาการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 Integration of knowledge in a particular field of use in operating the  
establishment or other tasks as assigned. The preparation of learning plans.  
The learning process and the selection of media production and innovation in  
line with the learning. Measurement and assessment, and the assessment of the Development. Pํ  quality 
learning and developing. Recording and reporting of learning and development seminars, educational 
learning process. 


