หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. โครงสรางหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 กลุมวิชาภาษา
2.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหเรียนรายวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาชีพครู
- กลุมสาระวิชาชีพครู
- กลุมประสบการณวิชาชีพครู
2.2.2 กลุมวิชาเอก
- กลุมสาระวิชาเอก
- กลุมกระบวนการเรียนรูวิชาเอก
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 170 หนวยกิต
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
5
6
7
134
50
33
17
84
66
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3. รายวิชา
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้และรายวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีก
ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
416 101 การใชภาษาไทย
3(3-0-3)
Usage of the Thai Language
411 105 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
3(3-0-2)
English for Humanities and Social Sciences I
411 205 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
3(3-0-2)
English for Humanities and Social Sciences I
411 219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-3)
English for Communication I
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
400 104 มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
Human and Civilization

412 102 การรูสารสนเทศ
Information Literacy
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ไมนอยกวา
200 101 คอมพิวเตอรขั้นแนะนําสําหรับนักการศึกษา
Introduction to Computer for Educator
200 201 การรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
Mathematics, Science and Environmental Education Literacy
หรือรายวิชาอื่น ๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
3.2.1 กลุมวิชาชีพครู
1) กลุมสาระวิชาชีพครู
230 101 วาทนิเทศ
Speech Communication
230 202 จรรยาวิชาชีพครู
Ethics for Teaching Profession
230 203 ปรัชญาการศึกษาขั้นแนะนํา
Introduction to Philosophy of Education
230 204 พัฒนาการมนุษย
Human Development
230 205 จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Teaching
230 206 ปฐมนิเทศทางการศึกษา
Orientation to Education
230 301 เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
Technology and Educational Media
230 302 การจัดกระบวนการเรียนรู
Organization of Learning Process
230 303 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Measurement and Evaluation in Education
230 304 การบริหารโรงเรียน
School Management
230 305 การศึกษาพิเศษ
Special Education

2(2-0-2)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไมนอยกวา 134 หนวยกิต
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
ไมนอยกวา 33 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 (2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

230 306 ชุมชนกับการพัฒนาการศึกษา
Community and Educational Development
230 307 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพครู
English for Teaching Profession
230 401 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
230 402 สถิติและการวิจัยทางการศึกษา
Statistics and Research in Education
2) กลุมประสบการณวิชาชีพครู
230 230 ประสบการณวิชาชีพครู 1
Teaching Profession Experience I
230 330 ประสบการณวิชาชีพครู 2
Teaching Profession Experience II
230 430 ประสบการณวิชาชีพครู 3
Teaching Profession Experience III
230 531 การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1
School Internship I
230 532 การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2
School Internship II
3.2.2 วิชาเอก
รายวิชาในกลุมวิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา
1) กลุมสาระวิชาเอก
รายวิชาบังคับ
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปดเพิ่มเติมในภายหลัง
321 113 คณิตศาสตร 1
Mathematics I
321 114 คณิตศาสตร 2
Mathematics II
321 123 แคลคูลัส 1
Calculus I
321 124 แคลคูลัส 2
Calculus II

2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

ไมนอยกวา 17 หนวยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
6(0-12-3)
6(0-12-3)

ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2(2-0-0)
2(2-0-0)
2(2-0-0)
2(2-0-0)

321 314 คณิตศาสตรเต็มหนวย
Discrete Mathematics
321 315 พีชคณิตบูลีนและการประยุกตในคอมพิวเตอร
Boolean Algebra and its Application in Computer
237 111 ภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
Computer Language for Education
237 112 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
Internet Technology for Education
237 121 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
Introduction to Computer Operating System
237 131 เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
Computer Networking for Education
237 141 หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรทางการศึกษา
Basic Principles of Educational Software Development
237 213 การพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Literacy Skills
237 222 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
237 242 การเขียนโปรแกรมขั้นแนะนําสําหรับครู
Introduction to Programming for Teachers
237 314 การสืบคนความรูและการทําเหมืองขอมูล
Knowledge Discovery and Data Mining
237 325 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูลขั้นแนะนํา
Introduction to Algorithms and Data Structures
237 332 ทฤษฎีการเรียนรูแบบคิดเองสรางเอง
Constructionism Learning Theory
237 333 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
Circuit Description and Microcomputer Maintenance
237 334 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Managing Information Technology in Education
237 434 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานเพื่อการเรียนรู
Information Technology-Based for Learning
237 443 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นแนะนํา
Introduction to Java Programming

3(3-0-0)
3(3-0-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
4(3-2-3)
4(3-2-3)
4(3-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

237 444 การจัดการความรู
Knowledge Management
รายวิชาเลือก

3(2-2-5)
ไมนอยกวา

237 171 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Application for Science and Mathematics
237 172 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในเชิงฟสิกส
Computer Application in Physics
237 251 ทฤษฎีการคํานวณทางคอมพิวเตอร
Theory of Computing for Computer
237 252 ระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture and System
237 253 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู
Computer Graphics for Teachers
237 366 ระบบคอมพิวเตอรและการประยุกตใชงานเทคโนโลยีการศึกษา
Computer System and Applications for Educational Technology
237 371 โปรแกรมประยุกตดานงานระเบียนบุคคลและการจายเงินเดือน
Application for Personnel Record and Payroll
237 372 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
Information Systems Development in Education
237 373 โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุดโรงเรียน
Application for School Libraries
237 374 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
Application for Statistics and Research
237 375 โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา
Application for School Registration
237 451 เกมและสถานการณจําลองเพื่อการเรียนรู
Game and Simulation for Learning
237 452 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย
Multimedia Application
237 453 ระบบฐานขอมูลเชี่ยวชาญ
Expert Database Systems
237 461 โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
Special Project in Computer Education
237 477 โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
4(3-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Application in Management Information System
2) กลุมกระบวนการเรียนรูวิชาเอก
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปดเพิ่มเติมในภายหลัง
237 101 กระบวนการคิดและการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
Thinking and Learning Processes in Computer
237 201 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 1
1(0-3-3)
Seminar in Computer Education I
237 202 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 -2
2(2-0-4)
Computer Learning Management for Basic Education Level I-II
237 302 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 2
1(0-3-3)
Seminar in Computer Education II
237 303 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3
2(2-0-4)
Computer Learning Management for Basic Education Level III
237 403 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 3
1(0-3-3)
Seminar in Computer Education III
237 404 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 4
3(3-0-6)
Computer Learning Management for Basic Education Level IV
237 405 การจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Learning Management
237 406 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Research and Development in Computer Learning
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหความเห็นชอบ
4. แผนการศึกษา
ปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
200 101 คอมพิวเตอรขั้นแนะนําสําหรับนักการศึกษา
237 111 ภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
237 112 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
237 121 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
321 113 คณิตศาสตร 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-2-3)
2(2-0-0)

411 105 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
412 102 การรูสารสนเทศ
รวม

3(3-0-2)
2(2-0-2)
20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
230 101 วาทนิเทศ
237 101 กระบวนการคิดและการเรียนรูมโนมติคอมพิวเตอร
237 131 เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
237 141 หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรทางการศึกษา
321 114 คณิตศาสตร 2
400 104 มนุษยกับอารยธรรม
411 205 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
xxx xxx วิชาเลือก เสรี
รวม

2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
2(2-0-0)
3(3-0-6 )
3(3-0-2)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
200 201 การรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
230 204 พัฒนาการมนุษย
230 206 ปฐมนิเทศทางการศึกษา
230 230 ประสบการณวิชาชีพครู 1
237 213 การพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
237 222 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
321 123 แคลคูลัส 1
411 219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
xxx xxx เลือกวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปอีก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
230 202 จรรยาวิชาชีพครู
230 203 ปรัชญาการศึกษาขั้นแนะนํา
230 205 จิตวิทยาการเรียนการสอน
237 201 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 1
237 202 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2
237 242 การเขียนโปรแกรมขั้นแนะนําสําหรับครู

3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
2(2-0-0)
3(3-0-3)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-3)
2(2-0-4)
4(3-2-3)

321 124 แคลคูลัส 2
416 101 การใชภาษาไทย
รวม

2(2-0-0)
3(3-0-3)
18 หนวยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-0)
4(3-2-3)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
230 301 เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
230 302 การจัดกระบวนการเรียนรู
230 306 ชุมชนกับการพัฒนาการศึกษา
230 307 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพครู
321 314 คณิตศาสตรเต็มหนวย
237 325 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูลขั้นแนะนํา
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
ภาคการศึกษาปลาย
230 303 การวัดและประเมินผลการศึกษา
230 304 การบริหารโรงเรียน
230 305 การศึกษาพิเศษ
230 330 ประสบการณวิชาชีพครู 2
237 302 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 2
237 303 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3
237 314 การสืบคนความรูและการทําเหมืองขอมูล
237 333 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
237 334 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
รวม
ปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
230 401 การพัฒนาหลักสูตร
237 332 ทฤษฎีการเรียนรูแบบคิดเองสรางเอง
237 434 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานเพื่อการเรียนรู
237 443 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นแนะนํา
321 315 พีชคณิตบูลีนและการประยุกตในคอมพิวเตอร
xxx xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx xxx วิชาเลือก เสรี
รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-4)
1(0-3-3)
2(2-0-4)
4(3-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-0)
4 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
230 402 สถิติและการวิจัยทางการศึกษา
230 430 ประสบการณวิชาชีพครู 3
237 403 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 3
237 404 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 4
237 405 การจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
237 406 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูคอมพิวเตอร
237 444 การจัดการความรู
รวม

3(3-0-6)
2(1-2-4)
1(0-3-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ปที่ 5
ภาคการศึกษาตน
230 531 การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1
รวม

6(0-12-3)
6 หนวยกิต

รวม

6(0-12-3)
6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
230 532 การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
237 101 กระบวนการคิดและการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
Thinking and Learning Processes in Computer
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความสําคัญของการคิด ประเภทของการคิด ยุทธศาสตรการคิด การเรียนรูสาระวิชาควบคูกับการฝก
ทักษะการคิด กิจกรรมสงเสริมการคิด การวัดและประเมินความสามารถในการคิด
The significance of thinking; categories of thinking; thinking strategy, learning of subject content
along with practicing thinking skills; thinking promoting activities; measurement and evaluation of thinking
abilities.
237 111 ภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Language for Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร การใชภาษาคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษา
ฝกปฏิบัติการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการศึกษา
Basic knowledge about computer language; usage of computer language for the development of
educational programs; practice constructing educational computer programs.
237 112 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
2(2-2-5)
Internet Technology for Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความเปนมาและแนวคิดของการสื่อสารในระบบอินเทอรเน็ต เพื่อจะนํามาใชในการสอน การเขาสู
ระบบ การใชเครื่องมือตาง ๆ ของระบบอินเทอรเน็ต การสรางและการนําขอมูลเขาสูระบบอินเทอรเน็ต
The background and ideas of communication in internet system to be used in the instruction; entry
into the system; use of various tools of internet system; the construction and application of data to internet
system.
237 121 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
4(3-2-3)
Introduction to Computer Operating System
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ระบบปฏิบัติการขั้นแนะนํา การจัดการกระบวนการ กระบวนการ การจัดกําหนดการซีพียู การประสาน
เวลากระบวนการ การติดตาย การจัดการหนวยความจํา หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บรองระบบแฟม
และการอารักขา ระบบแบบกระจายขั้นแนะนํา และการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ

Introduction to operating system, process management; process, CPU scheduling, process
synchronization, deadlock, storage management; memory management, virtual memory, secondary storage
management, file and protection system, introduction to distributed system and operating system laboratories.
237 131 เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Networking for Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี แ ละอุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
ระบบปฏิบัติการเครือขาย การเชื่อมโยงเครือขาย การบริหารทรัพยากรเครือขาย การรักษาความปลอดภัยของ
เครือขายคอมพิวเตอร การใชเครือขายคอมพิวเตอรกับการศึกษา ฝกปฏิบัติการใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
Basic knowledge about computer networking; technology and computer networking equipment;
networking system; connecting networking; administering networking resources; computer networking
security; usage of computer networking and practicing its usage in education.
237 141 หลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรทางการศึกษา
3(3-0-3)
Basic Principles of Educational Software Development
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงวัตถุ ลักษณะประจํา พฤติกรรมและระเบียบวิธี การหอหุมและ
การซอนสารสนเทศ คลาส ภาวะรูปรางหลายแบบ ความสัมพันธและความเกี่ยวของเชิงวัตถุ วงจรการพัฒนา
ระบบเชิงวัตถุ ระเบียบวิธีการเชิงวัตถุ แบบอยาง กรอบงาน ภาษาการทําแบบจําลองใหเปนหนึ่งเดียว การวิเคราะห
เชิงวัตถุ คุณภาพของซอฟตแวรและการทดสอบ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตบนวินโดว
Overview of object-oriented systems development; object concepts: attributes, behavior and methods,
encapsulation and information hiding, class, polymorphism, object relationships and associations; objectoriented systems development cycle; object-oriented methodologies: patterns, frameworks; unified modeling
language; object-oriented analysis; object-oriented design; software quality and testing; tools for software
development, developing windows-based application.
237 171 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Application for Science and Mathematics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับและอนุกรม การจัดหมู การ
จัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชัน การแกสมการ เวคเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะห
และแคลคูลัสเบื้องตน ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเนื้อหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
Practice writing programs for science and mathematics subjects such as ranks and series, grouping,
sequencing, probability, binomial theorem, function, equation solution, speed and acceleration vectors,

geometric analysis and basic calculus; study ready-made programs for science and mathematics learning
content.
237 172 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในเชิงฟสิกส
3(2-2-5)
Computer Application in Physics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป หรือ/ และโปรแกรมภาษา ศึกษาวิธีหาผลลัพธทางสถิติที่ใชในทางฟสิกส เชน
Mean , Maximum , Minimum , S.D. สรางโปรแกรมคํานวณหาคาตาง ๆ จากสมการทางฟสิกส เชน การ
เคลื่อนที่แบบตาง ๆ การแผรังสี การดูดกลืนคลื่นความถี่ตาง ๆ คาทางไฟฟาสถิติ ไฟฟากระแส ศึกษาถึงวิธีสราง
กราฟจากสมการทางฟสิกส วิธีหาผลลัพธตาง ๆ ทางฟสิกสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The application of authoring programs and/or language programs; methods for finding statistical
results used in physics such as mean, maximum, minimum, S.D., the construction of programs for computing
physics equation values such as movements, radiation, absorption of frequencies, static and current electrical
values; study the methods for constructing physics equation graphs and ways of findings other physics results
which are related to daily life.
237 201 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 1
1(0-3-3)
Seminar in Computer Education I
เงื่อนไของรายวิชา : ไมมี
การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางแกไข รวมทั้ง
แนวคิดใหม และประเด็นนาสนใจที่เกี่ยวของ
An analysis of problems relating to computer education at the basic education level and ways of solving them;
new ideas and the related significant issues in computer education.
237 202 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2
2(2-0-4)
Computer Learning Management for Basic Education Level I-II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การจัดเรียงลําดับมโนมติ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน บริบทของการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนแตละคนตามความสามารถอยาง
เต็มตามศักยภาพของผูเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2 การฝกปฏิบัติจัดการเรียนรูบางมโนมติ
The sequencing of concepts; the management of learning process in conformity with the standards
and context of learning; learning evaluation; the management of learning environment that encourages the
development of each of the learners in Basic Education level 1(Grade 1-3)-2(Grade 4-6) to the fullest of their
potentiality; practicing the management of concept learning.

237 213 การพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Literacy Skills
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความหมายของทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของทักษะดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและ
ประเมินทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Definition of information technology literacy skills, the component of information technology literacy
skills, instructional model for develop information technology literacy skills, and information technology literacy
skills evaluation.
237 222 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-3)
System Analysis and Design
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการวิเคราะหระบบและการวางแผนแกปญหา ขอบขายของการวิเคราะห การตรวจสอบระบบ ศึกษา
ความเปนไปได วิเคราะหรายละเอียด ระบบที่ใชใหมกับระบบเดิม การออกแบบนําขอมูลเขาและนําขอมูลออก การ
ออกแบบแฟ มขอมูล เอกสารงานระบบ การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนําไปใชรวมถึงการแก ไขและ
บํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร การประเมินและตัดสินใจ การควบคุมและความปลอดภัย
Principle of system analysis; awareness of a problem, identification of relevant variables, analysis and
synthesis of the various factors, determination of an optimal solution, system management; initial study, system
design, system developmentม system implementation, system evaluation.
237 242 การเขียนโปรแกรมขั้นแนะนําสําหรับครู
4(3-2-3)
Introduction to Programming for Teachers
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอรขั้ น แนะนํ า การแก ป ญ หา การคิด เชิ ง ตรรกะ ชนิ ด ข อ มู ล ตั ว แปร
โครงสรางควบคุม การนําเขา การสงออก แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ การหอหุม การซอน
สารสนเทศ และสวนติดตอผูใชแบบกราฟก
Introduction to computer programming: problem solving, logical thinking; data types, variables,
control structure, input/output, concept of object-oriented programming: classes, objects, encapsulation,
information hiding, and graphical user interfaces.

237 251 ทฤษฎีการคํานวณทางคอมพิวเตอร
3(3-0-3)
Theory of Computing for Computer
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
คณิตศาสตรและสัญลักษณที่เกี่ยวของ แนวคิดพื้นฐานของภาษา ไวยากรณ ออโตมาตา ไฟไนทออโตมา
ตา ภาษาปกติ ไวยากรณปกติ นิพจนปกติ วิธีปมปงเลมมาสําหรับภาษาปกติ ภาษาไมพึ่งบริบท ไวยากรณไมพึ่ง
บริบท การแปลงไวยากรณ ออโตมาตาแบบกดลง เครื่องทัวริ่ง ขอจํากัดของการคํานวณแบบขั้นตอนวิธี
Mathematical preliminaries, notation, and basic concepts languages, grammar, automata, finite
automata; regular languages, regular grammars, regular expressions, pumping lemma for regular languages,
context-free languages, context-free grammar, pumping lemma for context-free languages, transforming
grammar, pushdown automata, Turing machine, limits of algorithmic computation.
237 252 ระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
4(3-2-3)
Computer Architecture and System
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟแวร โครงสรางและองคประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร
ระบบงานตางๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจร
ควบคุม หลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน ระบบออนไลน อิตเทอรแอกทีพ การประมวลผลแบบ
กลุม เปนตน
Principle of hardware and software, structure, computer system; memory unit, logical circuit, bus
system, control unit, principle of microprocessor, online system interactive, batch processing.
237 253 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู
3(2-2-5)
Computer Graphics for Teacher
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows and Clipping,
Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines, Carves Shading และการสรางภาพเคลื่อนไหว
The principles of constructing dots, lines, geometric figures, pictures, transformation, segments,
windows and clipping, interaction 3D, 3D clipping hidden surface and lines, carve shading and the construction
of animations.
237 302 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 2
Seminar in Computer Education II
เงื่อนไของรายวิชา : ไมมี

1(0-3-3)

การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางแกไข รวมทั้ง
แนวคิดใหม และประเด็นนาสนใจที่เกี่ยวของ
An analysis of problems relating to computer education at the basic education level and ways of
solving them; new ideas and the related significant issues in computer education.
237 303 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3
2(2-0-4)
Computer Learning Management for Basic Education Level III
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การจัดเรียงลําดับมโนมติ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน บริบทของการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนแตละคนตามความสามารถอยาง
เต็มตามศักยภาพของผูเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3 การฝกปฏิบัติจัดการเรียนรูบางมโนมติ
The sequencing of concepts; the management of learning process in conformity with the standards and
context of learning; learning evaluation, the management of learning environment that encourages the
development of each of the learners in Basic Education level 3(Grade7-9) to the fullest of their potentiality;
practicing the management of concept learning.
237 314 การสืบคนความรูและการทําเหมืองขอมูล
4(3-2-3)
Knowledge Discovery and Data Mining
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ระบบสืบคนความรูบนฐานขอมูลขนาดใหญ กระบวนการสืบคนความรู เทคนิคการทําเหมืองขอมูล การ
สืบคนความรูบนฐานขอมูลที่มีโครงสรางซับซอน
Knowledge discovery systems on large database, knowledge discovery process, data mining
techniques, knowledge discovery from complex data.
237 325 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูลขั้นแนะนํา
4(3-2-3)
Introduction to Algorithms and Data Structures
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักมูลของขั้นตอนวิธี โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน แถวเรียงลําดับ เรียงทับซอน แถวคอย แถวคอย
สองดาน รายการโยง รายการวง รายการโยงคู รายการหลายตัวโยง โครงสรางขอมูลไมเชิงเสน โครงสรางรูป
ตนไมและกราฟ เทคนิคการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล
Fundamental of algorithms, linear data structures; arrays, stacks, queues, deques, linked lists,
circular lists, doubly linked lists, multilinked lists, non-linear data structures; tree structure and graphs, sorting
and searching techniques.

237 332 ทฤษฎีการเรียนรูแบบคิดเองสรางเอง
3(2-2-5)
Constructionism Learning Theory
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการของทฤษฎีการเรียนรูแบบคิดเองสรางเอง รูปแบบการจัดกิจกรรม การวิเคราะหเนื้อหา บทบาท
ผูเรียน บทบาทผูสอน สิ่งแวดลอมในการเรียนรู
The principle of constructionism learning theory, activities models, content analysis, teacher roles,
student roles, learning environment
237 333 การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Circuit Description and Microcomputer Maintenance
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ระบบ BUS (3-BUS Architecture) ศึกษาระบบ BUS โดยใชไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณนาฬิกา การ
อิ น เตอร เ ฟส หน ว ยความจํ า หน ว ยป อ นข อ มู ล หน ว ยแสดงผล อุ ป กรณ ป ระกอบ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการซ อ ม
หลักการซอมเบื้องตน
The BUS System (3-BUS Architecture) by means of using Microprocessor; clock signals, interfacing,
memory units, data-feeding units; result-showing units; microcomputer accessories; accessories used for
repairing; basic repair principles.
237 334 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Managing Information Technology in Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา กลยุ ท ธ แ ละระบบการทํ า งานทางการศึ ก ษา
องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกระบบคอมพิวเตอร ซอฟทแวรคอมพิวเตอร โทรคมนาคมและ
เครือขายคอมพิวเตอร แนวคิดพื้นฐานของระบบงาน การพั ฒนาระบบงานประยุกต การปฏิบัติการและการ
บํารุงรักษา วิสัยทัศนและสถาปตยกรรมของสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การบริหารขอมูลทาง
การศึกษา การบริหารสารสนเทศในอนาคต
An applying information technology in education; strategic and interorganizational system; Information
technology components : computer system, computer software, telecommunication and network. Basic system
concept, application system development, operations and maintenance. Information vision and architecture,
information system planning, managing organizational data, and managing information in the future.

237 366 ระบบคอมพิวเตอรและการประยุกตใชงานเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Computer System and Applications for Educational Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
พัฒนาการคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การ
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร การบริหารและการจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในโรงเรียน ศึกษากระบวนการใน
การสร า ง การบั น ทึ ก การปรั บ แต ง การตั ด ต อ เสี ย ง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว ศึ ก ษาโปรแกรมและระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับการสราง การบันทึก การตัดตอเสียง ภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฝกปฏิบัติการสราง การ
บันทึก การตัดตอเสียง ภาพเคลื่อนไหว
The development of computer; computer components; components of computer system; maintenance
of computers; the administration and management of school computer laboratories; the process of construction,
recording, adjusting, editing voice, of still and moving pictures; programs and computer system for the
construction, recording, editing voice, of still and moving pictures; practicing constructing, recording and
editing voice of still and moving pictures.
237 371 โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนบุคคลและการจายเงินเดือน
3(2-2-5)
Application for Personnel Record and Payroll
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ขอมูลพื้นฐานทางดานทะเบียนบุคคล และการจายเงินเดือน การจัดขอมูลและการโยงระบบขอมูลดานนี้
ออกแบบ รายงานตาง ๆ การเขียนโปรแกรมรับขอมูล การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูลและการออกแบบ
รายงานผลทางดานนี้ ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาประยุกตใชกับงานดานนี้ได
Basic data on personnel records and payroll; treating and connecting such data; designing various
report forms; writing programs for the data; sequencing the data; data searching and designing report forms for
the data; investigating ready-made programs which can be applied to such works.
237 372 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Information Systems Development in Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
องคประกอบและความคิดรวบยอดของระบบ การจําลองแบบระบบ บทบาทของระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา การพัฒนาระบบ ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการวางแผน ระบบสารสนเทศในองคกร ขั้นตอนใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสํารวจระบบงานปจจุบัน การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การจัดหา
ระบบ การปฏิบัติการระบบ การบํารุงรักษาระบบ และการทบทวนระบบ
System components and concepts, modeling a system. Information systems in education, systems
development, participants in systems development, information systems planning, information systems
development steps: systems investigation, systems analysis, systems design, systems acquisition, systems
implementation, systems maintenance, and system review.

237 373 โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุดโรงเรียน
3(2-2-5)
Application for School Libraries
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
งานหองสมุด ดัชนีรายชื่อหนังสือ ดัชนีผูแตง ดัชนีหัวเรื่องการจัดหมวดหนังสือ การยืม การสงหนังสือ
และระบบงานหองสมุดตางๆ ฝกเขียนโปรแกรมและใชโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับงานหองสมุดในโรงเรียน
Library work, book indices, lists of authors, title indices for book classification, borrowing and
returning books, and library work systems; program-writing practice and the application of ready-made
programs to library work in school.
237 374 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
Application for Statistics and Research
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การคํานวณและการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
การวั ดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ คาเฉลี่ย ค าสัดส วน และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวัด
ความสัมพันธ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือไดของแบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและ
สองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เชนไคสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
The calculation and writing computer programs for percentage, measurement of central tendency,
measurement of dispersion, test of hypotheses for mean, proportion, standard deviation, measurement of
association, measurement of reliability of questionnaire, analysis of one-way and two-way ANOVA, nonparametric statistics such as chi-square; the application of ready-made programs to research.
237 375 โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Application for School Registration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การจัดตารางสอน ตารางสอบ การวางแผนการเปดวิชา การลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจขอสอบ
การวัดและการประเมินผล การแจงผลการเรียน และการฝกเขียนโปรแกรม ตลอดจนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ใชใหเหมาะสมกับงาน
The organization of teaching and examination schedules; a preparation for opening a new course;
registering in classes; marking examination papers; measurement and evaluation; announcing students’ grades;
practicing writing programs and applying ready-made programs to proper usage.

237 403 สัมมนาคอมพิวเตอรศึกษา 3
1(0-3-3)
Seminar in Computer Education III
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางแกไข รวมทั้ง
แนวคิดใหม และประเด็นนาสนใจที่เกี่ยวของ
Analysis of problems relating to computer education at the basic education level and ways of solving
them; new ideas and the related significant issues in computer education.
237 404 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 4
3(3-0-6)
Computer Learning Management for Basic Education Level IV
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การจัดเรียงลําดับมโนมติ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน บริบทของการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนแตละคนตามความสามารถอยาง
เต็มตามศักยภาพของผูเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 4 การฝกปฏิบัติจัดการเรียนรูบางมโนมติ
The sequencing of concepts, the management of learning process to conform with the standards and
context of learning; learning evaluation; the management of learning environment that encourages the
development of each of the learners in Basic Education level 4 (Grade 9-12) to the fullest of their potentiality;
practicing the management of concept learning.
237 405 การจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Learning Management
เงื่อนไของรายวิชา : ไมมี
การจัดเรียงลําดับมโนมติเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ บริบทของการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่
เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนแตละคนตามความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพของผูเรียน การฝกปฏิบัติจัดการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ
The sequencing of information technological concepts; managing learning process to conform with he
standards of information technological content; the context of learning; the evaluation of learning; the
arrangement of learning environment that encourages the development of the learners to the fullest of their
potentiality; practicing the management of information technological learning.

237 406 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรูคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Research and Development in Computer Learning
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ค อมพิ ว เตอร แนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นรู ค อมพิ ว เตอร ทฤษฎี ก ารวิ จั ย ทาง
คอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา การประยุ ก ต ใ ช ท ฤษฎี ใ นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ค อมพิ ว เตอร สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย
กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูคอมพิวเตอร
Computer learning theories; computer-learning development approaches; research theories in computer
education; the application of research theories to the development of computer learning; research statistics; case
study for the development of computer learning.
237 434 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Information Technology-Based for Learning
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
แนวคิด หลักการการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู องคประกอบหลัก องคประกอบ
เสริม เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชเพื่อการเรียนรู ฝกปฏิบัติสรางฐานความรูบนเครือขายคอมพิวเตอร
การประเมินผลฐานความรู
Concept and principle of application in information technology-based for learning, keys feature,
additional feature, tools, practice to construct the learning database and evaluate the learning database.
237 443 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นแนะนํา
3(2-2-2)
Introduction to Java Programming
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขั้นแนะนํา การออกแบบ การทําใหเกิ ดผล การทดสอบ และการแกไข
ขอผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และภาษาโปรแกรมจาวา
Introduction to Java language and technology: design, implementation, testing, and debugging,
techniques of object-oriented programming, and Java programming language.
237 444 การจัดการความรู
3(2-2-5)
Knowledge Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ข อ มู ล สารสนเทศและความรู มิ ติ ข องความรู มู ล เหตุที่ ทํ า ให เ กิด การจั ด การความรู เหมือ งความรู
กระบวนการทํางานของเหมืองความรู ขั้นตอนการทําเหมืองความรู การจัดการความรู เทคโนโลยีการจัดการ
ความรู การจัดการองคความรูภาคปฏิบัติ การจัดการความรูเพื่อนวัตกรรม การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานวิจัย
ทางการศึกษา

Data, Information and knowledge, cause of knowledge management , data mining, data mining process,
construct data mining , knowledge management. Knowledge management technology, practice to knowledge
management, innovation knowledge management and knowledge management for educational research.
237 451 เกมและสถานการณจําลองเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Game and Simulation for Learning
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ฮารดแวรและซอฟตแวร ประเภทเกมและสถานการณจําลอง ที่ใชในวงการศึกษา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เกมและสถานการณจําลอง การสรางโปรแกรมประเภทนี้ ตลอดจนการใชและการประเมินผลเกมและสถานการณ
จําลองในการศึกษาฝกปฏิบัติการสรางเกมและสถานการณจําลองเพื่อการเรียนรู
Hardware and software for games and simulations used in education; research on games and simulations;
the construction of such programs; usage and assessment of games and simulations in education; practice
constructing games and simulations for learning.
237 452 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Application
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
แนวคิ ดหลั ก การและการปฏิ บั ติ ก ารในการนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารโดยใช สื่ อ ประเภทมั ลติ มิ เ ดี ย
ความสัม พั นธระหวางวินโดวกั บ มัลติมิเดียการบันทึกเสียงการประมวลภาพ การทํ าภาพเคลื่อนไหว การนํา
อุปกรณ หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกสตางๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอขอมูล
ฐานขอมูลของมัลติมิเดีย และใหมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ มัลติมิเดีย
The ideas, principles and practice in the presentation of data through multimedia; the relationship
between windows and multimedia; voice recording; picture compiling; producing moving pictures; putting
accessories or electronic tools together; exchanging information and presenting data; multimedia database; a
study of general characteristics of multimedia products.
237 453 ระบบฐานขอมูลเชี่ยวชาญ
3(2-2-5)
Expert Database Systems
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ระบบฐานขอมูล และระบบผูเชี่ยวชาญ ทฤษฎีฐานขอมูลรีเลชั่นแนล สารสนเทศ ความรู และการอนุมาน
สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูลเชี่ยวชาญ การขยายระบบฐานขอมูล การขยายระบบผูเชี่ยวชาญ ความสัมพันธระหวาง
ระบบผูเชี่ยวชาญและระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานความรู ฮารดแวรชั้นสูงสําหรับระบบฐานความรู
Database and expert systems, relational database theory. Information, knowledge and inference,
Expert database architecture, enhanced database systems, enhanced expert systems. Interdependent expert and

database systems, knowledge-based management systems, and advanced hardware for knowledge base systems.
237 461 โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอรศึกษา
3(2-2-5)
Special Project in Computer Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ปญหาทั่วไปและปญหาเฉพาะเรื่องทางการศึกษาเพื่อหาวิธีแกปญหา การเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอน
การแกปญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา เพื่อใชงานหรือแกปญหา
นั้น ตลอดจนการทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรศึกษา
General and specific education problems for finding solutions; writing work-charts to show the steps
of solving problems; computer programming for a particular language or several languages for solving the
problems; making a special program for computer education.
237 477 โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
Application in Management Information System
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ขอมูลเพื่อการบริหาร เชน หลักการดานขอมูล การจัดระบบขอมูล การจัดองคการ การวัดผลและ การ
ประเมิ น ผล การจั ดทํ า รายงาน ฝก เขี ย นโปรแกรม และการนํ าโปรแกรมสํ า เร็ จ รูป มาประยุ ก ต ใ ชด า นระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
Data for administration purposes, i.e. principles of data, the arrangement of data system and
organizations, measurement and evaluation, report preparation, program-writing practice, and the application of
authoring programs to information system for administration.
321 113 คณิตศาสตร 1
2(2-0-0)
Mathematics I
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบและสามมิติ จํานวนเชิงซอนในรูปแบบเชิงขั้ว
เวกเตอรในปริภูมิสามมิติ
Mathematical induction. Plane and solid analytic geometry. Complex number in polar form.
Vectors in three dimensional space.
321 114 คณิตศาสตร 2
2(2-0-0)
Mathematics II
เงื่อนไขรายวิชา : 321 111
เมตริกซตัวกําหนดและระบบสมการเชิงเสน กําหนดการเชิงเสนเบื้องตน ลําดับและอนุกรม

Metrics and Determinants. Introduction to linear programming. Sequences and series.
321 123 แคลคูลัส 1
2(2-0-0)
Calculus I
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ ผลตางอนุพันธ การประยุกตของอนุพันธและ
ผลตางอนุพันธ
Limits and continuity of functions of one variable. Derivatives, differentials and their applications. Integrals.
321 124 แคลคูลัส 2
2(2-0-0)
Calculus II
เงื่อนไขรายวิชา : 321 121
เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกตของการอินทิเกรต อนุพันธยอย
Techniques of integration. Applications of integration. Partial derivatives. Differential equation of
first order and first degree.
321 314 คณิตศาสตรเต็มหนวย
3(3-0-0)
Discrete Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : 321 111, 321 112 หรือ 321 113, 331 114
กลุมของวิธีเรียงสับเปลี่ยน กลุมยอย โคเซต กลุมยอยปกติ กึ่งกลุมและโมนอยด กราฟ กราฟระบุ
ทิศทางและกราฟไมระบุทิศทาง กราฟยอย ลูกโซ วงจร วิถี วัฏจักร การเชื่อมโยง ความสัมพันธของการจัดอันดับ
ยอย เมตริกซประชิดและเมตริกซตกกระทบ วิถีต่ําสุดเฉพาะกลุมและธาตุมูลของเครือขายขนสง แลตทิชและ
พีชคณิตบูลีน ทวิภาวะ ประพจน ฟงกชันเชิงประพจน ตัวเชื่อมเชิงตรรก คาความจริง ตารางคาความจริง พีชคณิต
ของฟงกชันเชิงประพจนและพีชคณิตบูลีนของคาความจริง สนามจํากัด การแทน โครงสราง พหุนามต่ําสุดเฉพาะ
กลุม พหุนามลดทอนไมได ธาตุมูลปฐมฐานและรากพหุนาม การประยุกตของหัวขอตาง ๆ ขางตน
Groups, permutation groups, subgroups cosets, normal subgroups, semigroups and monoids,
Graphs, directed and undirected graphs, subgraphs, chains, circuits, paths, cycles, connectivity, relations to
partial ordering, adjacency and incidence matrices, minimal paths and transport networks, lattices and Boolean
algebras, duality, proposition, propositional functions, logical connectives truth values, truth tables, the algebra
of propositional functions and the Boolean algebra of truth values, finite fields, representations, structures,
minimal polynomials, irreducible polynomials primitive elements and polynomial root,s applications for all of
the above topics.
321 315 พีชคณิตบูลีนและการประยุกตในคอมพิวเตอร
3(3-0-0)
Boolean Algebra and Its Application in Computer
เงื่อนไขรายวิชา : 321 111, 321 112 หรือ 321 113, 321 114

ความรูเบื้องตนและกฏตาง ๆ ในพีชคณิตบูลีน ตารางคาความจริง การทําวงจรใหงายขึ้น ระบบตัวเลข
และการเปลี่ยนฐาน การทํารหัสเขาเครื่องคอมพิวเตอร
Introduction to Boolean algebra and laws of Boolean algebra, truth table and equations, practical
simplification procedure, positional number systems and translation between bases, computer and arithmetic
application of Boolean algebra to computer circuits.
321 362 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 1
3(3-0-0)
Numerical Analysis I
เงื่อนไขรายวิชา : 321 122
ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเปนเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การประมาณ
คาในชวง การประมาณโดยวิธีกําลังสองนอยสุด การหาอนุพันธและการอินทิเกรตเชิงตัวเลข ปญหาคาเริ่มตนของ
สมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดา
Error, solution of nonlinear equations, solutions of systems of linear equations, interpolation least
square approximation, numerical differentiation and integration, initial-value problems of ordinary differential
equations.

