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หลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 167 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอน
2.1.3 วิชาชีพครูเลือก
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกคู)
2.2.1 วิชาบังคับเอก
ก. เอกเทคโนโลยีการศึกษา
ข. เอกคอมพิวเตอรศึกษา
2.2.2 วิชาการสอนเอก
ก. เอกเทคโนโลยีการศึกษา
ข. เอกคอมพิวเตอรศึกษา
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ก. เอกเทคโนโลยีการศึกษา
ข. เอกคอมพิวเตอรศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
ไมนอยกวา 81 หนวยกิต
ไมนอยกวา 71
ไมนอยกวา 34
ไมนอยกวา 37
ไมนอยกวา
6
ไมนอยกวา
3
ไมนอยกวา
3
ไมนอยกวา
4
ไมนอยกวา
2
ไมนอยกวา
2
ไมนอยกวา
6
ไมนอยกวา 167

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ
2(2-0-4)
การศึกษา
Administration and Educational
Quality Assurance
*0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Psychology for Teachers
0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(2-0-4)
ในโรงเรียน
Guidance and Counseling in School
*0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
3(3-0-6)
การสื่อสารทางการศึกษา
Information Technology Innovation
and Educational Communication
0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
2(2-0-4)
Measurement and Educational Evaluation
*0504 402 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Research
*0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4)
Principles and Philosophy of Education
*0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ 3(3-0-6)
Aspects of Profession and Professional
Teachers
*0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
2(2-0-4)
Languages and Cultures for Teachers
*0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
*0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)
Learning Management Innovation
and Design
*0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Design and Development
*0506 401 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)
การเรียนรู
Classroom Management and Learning
Environment
*0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
Teacher Profession Experience

*0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)
วิชาชีพครู
Seminar and Enhancing Teacher
Profession Experience
*0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-12-0)
Internship 1
*0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-12-0)
Internship 2
หมายเหตุ วิชาที่มี * หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับปรุงและมีการ
จัดทําเพิ่ม
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
Non-formal Education Management
2(2-0-4)
0502 302 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู
Developmental Psychology for Teachers
0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทาง 2(2-0-4)
แกไข
Problems on Behavior Disorder of School
Child and Prevention
0502 404 พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา
2(2-0-4)
Group Dynamics for Education
0504 301 การวัดภาคปฏิบัติ
2(2-0-4)
Measurement of Performance
0504 302 การวัดบุคลิกภาพ
2(2-0-4)
Measurement of Personality
0505 302 อนามัยโรงเรียน
2(2-0-4)
School Hygiene
0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2(2-0-4)
Learner Developing Activities
*0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Education Curriculum
*0506 304 การศึกษากับชุมชน
2(2-0-4)
Community and Education
*0506 404 การจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
*0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยมของ
2(2-0-4)
นักเรียน
Developing Ethics and Values for Students
*0506 406 การสอนแบบจุลภาค
2(2-0-4)
Microteaching
*0506 407 การนิเทศการเรียนการสอน
2(2-0-4)
Instructional Supervision

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

139

*0506 408 อาเซียนศึกษาสําหรับครู
2(2-0-4)
ASEAN Study for Teachers
*0506 409 แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา
2(2-0-4)
สารสนเทศ
Learning Resources and Information
Searching
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0503 467 การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
E-learning
0503 468 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
2(2-0-4)
การศึกษา
Educational Technology and
Communication Management
0503 470 ประเด็นและแนวโนมทางเทคโนโลยี
2(1-2-3)
การศึกษา
Issues and Trends in Educational Technology
0503 472 การพัฒนาโครงการทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(1-6-3)
Development of Project in Educational
Technology

2.2. วิชาเอก
ไมนอยกวา 81 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเอก
ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
1) วิชาบังคับเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา
34 หนวยกิต
0503 113 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 2(2-0-4)
และสื่อสารการศึกษา
Principles and Theories of Educational
2) วิ ช าบั ง คั บ เอกคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา ไม น อ ยกว า
Technology and Communications
37 หนวยกิต
0503 114 การผลิตสื่อกราฟกเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
0503 112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Graphic Media Production for Education
Fundamental Computer
0503 116 การปฏิบัติการควบคุมและการใชอุปกรณ 2(1-2-3)
0503 115 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อผลิต 3(2-2-5)
การเรียนการสอน
สื่อการศึกษา
Operation of Instructional Equipment
Designing Computer Graphic for
0503 117 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-4)
Instructional Media Production
Activities in Educational Technology
0503 320 การเรียนการสอนผานเว็บ
3(2-2-5)
0503 211 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
2(2-0-4)
Web-Based Instruction
0503 469 ประเด็นและแนวโนมดานคอมพิวเตอร 2(1-2-3)
การศึกษา
ศึกษา
Innovation in Educational Technology
Issues and Trends in Computer Education
and Communications
0503 212 การถายภาพ
3(2-2-5)
0503 471 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร
3(1-6-3)
Photography
ศึกษา
0503 213 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อ 2(2-0-4)
Development of Project in Computer
Education Senior
การผลิตสื่อการศึกษา
Instructional system design for
1201 405 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
Instructional Media Production
เพื่อการจัดการทางการศึกษา
Management Information System in
0503 214 การผลิตสื่อประสมเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
และการนําเสนอ
Education
Multimedia Production for Instruction
1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหาสําหรับ
3(2-2-5)
and Presentation
วิทยาการคอมพิวเตอร
Algorithm and Problem Solving for
0503 318 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อ 3(2-2-5)
การศึกษา
Computer Science
Production of Educational Radio and
1204 103 กฎหมายและจริยธรรมในโลกาภิวัตนของ 2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร
Television Programs
0503 319 การใชคอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2-5)
Legal, Ethical Issues in Computer Science
Computer-Assisted Instruction
and Information Technology Globalization
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1204 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Principles of Computer Programming
1204 202 ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Data Communication Systems and
Computer Network
1204 208 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
Database Management and Design
1204 403 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
1204 410 การโปรแกรมเชิงทัศนสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5)
Visual Programming for Science

0503 327 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
2(1-2-3)
การศึกษา
Training for Educational Human
Resource Development
0503 328 สื่อการเรียนการสอนรายบุคคล
2(2-0-4)
Media for Individualized Instruction
0503 329 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 2(1-2-3)
การสื่อสารในการศึกษา
Application of Information Technology
for Communication in Education

2) วิ ช าเลื อ กเอกคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา ไม น อ ยกว า
2.2.2 วิชาการสอนเอก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 2 หนวยกิต
1) วิชาการสอนเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอ ยกวา
0503 330 การซอมบํารุงรักษาฮารดแวรและซอฟทแวร 2(1-2-3)
3 หนวยกิต
คอมพิวเตอร
0503 473 การฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
Maintenance of Computer Hardware
Practicum in Educational Technology
and Software
2) วิชาการสอนเอกคอมพิวเตอรศึกษา ไมนอยกวา
0503 331 การจัดการศูนยสารสนเทศในหนวยงาน 2(2-0-4)
3 หนวยกิต
ทางการศึกษา
0503 474 วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร
Information Center and Learning
3(2-2-5)
Resource Management in Institute
Methodology in Teaching Computer
0503 471 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรศึกษา
3(2-2-5)
Development of Computer Games for Education
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
1204 204 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
1) วิชาเลือกเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา 2
Computer Organization and Architecture
หนวยกิต
1204 206 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิทยาการ
3(3-0-6)
0503 321 การซอมบํารุงรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยี 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร
การศึกษา
Fundamental Mathematics for Computer
Maintenance of Educational Technology
Science
Equipment
1204 304 การโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
0503 322 การผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Print Media Production for Education
Web Programming
1204 315 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
0503 323 เทคโนโลยีการศึกษาอุปการสําหรับผู
2(2-0-4)
Wireless Mobile Application Programming
บกพรองทางการเรียนรู
1204 320 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Educational Assistive Technology for
Computer Network Administration
the Learning Disabilities
1205 413 การพัฒนาแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
0503 324 สื่อมวลชนทางการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Animation Development
Mass Media in Education
0503 325 การศึกษานอกสถานที่
2(2-0-4)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
Field Trip
เปนรายวิชาในคณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิ
0503 326 การศึกษาทางไกล
2(2-0-4)
สิตสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได
Distance Education
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สดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคตน

ภาคปลาย

0503 111 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
3(3-0-6)
การสื่อสารทางการศึกษา
Information Technology Innovation
and Educational Communication
0503 112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Fundamental computer
0503 113 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี
2(2-0-4)
และสื่อสารการศึกษา
Principles and Theories of Educational
Technology and Communications
0503 114 การผลิตสื่อกราฟกเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Graphic Media Production for Education
0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4)
Principles and Philosophy of
Educational
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 รายวิชา
8

0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ
2(2-0-4)
การศึกษา
Administration and Educational
Quality Assurance
0503 115 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
เพื่อผลิตสื่อการศึกษา
Designing Computer Graphic for
Media Production
0503 116 การปฏิบัติการควบคุมและการใชอุปกรณ 2(1-2-3)
การเรียนการสอน
Operation of Instructional Equipment
0503 117 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-4)
Activities in Educational Technology
0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ 3(3-0-6)
Aspects of Profession and Professional
Teachers
1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหาสําหรับ
3(2-2-5)
วิทยาการคอมพิวเตอร
Algorithm and Problem Solving
for Computer Science
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา
4

รวม 20 หนวยกิต

รวม 19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคตน

ภาคปลาย

0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Psychology for Teachers
0503 211 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
2(2-0-4)
การศึกษา
Innovation in Educational Technology
and Communications
0503 212 การถายภาพ
3(2-2-5)
Photography
0503 214 การผลิตสื่อผสมเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
และการนําเสนอ
Multimedia Production for Instruction
and Presentation
0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
2(2-0-4)
Languages and Cultures for teachers
1204 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Principles of Computer Programming
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3 รายวิชา
6

0503 213 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อ 2(2-0-4)
การผลิตสื่อการศึกษา
Instructional System Design for
Instructional Media Production
0303 318 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
3(2-2-5)
เพื่อการศึกษา
Production of Educational Radio
and Television Programs
0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
1204 202 ระบบสื่สารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Data Communictions Systems
and Computer Networks
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา
6
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
3

รวม 21 หนวยกิต

รวม 19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคตน

ภาคปลาย

0503 319 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2-4)
Computer-Assisted Instruction
0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)
Learning Management Innovation
and Design
0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Design and Development
1204 208 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database System Management
and Design
1204 410 การโปรแกรมเชิงทัศนสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5)
Visual Programming for Science
วิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา
4

0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4)
Guidance and Counseling in School
0503 320 การเรียนการสอนผานเว็บ
3(2-2-5)
Web-Based Instruction
0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
2(2-0-4)
Measurement and Educational Evaluation
1204 403 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
xxxx xxx วิชาชีพครูเลือก 1 รายวิชา
2
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 รายวิช
3
xxxx xxx วิชาเลือกเอกคอมพิวเตอรศึกษา
2
xxxx xxx วิชาเลือกเอกเทคโนโลยีการศึกษา
2
และคอมพิวเตอรศึกษา

รวม 19 หนวยกิต

รวม 19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
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ภาคตน

ภาคปลาย

0503 467 การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-4)
E-learning
0503 468 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
2(2-0-4)
การศึกษา
Educational Technology and
Communication Management
0504 402 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Research
0506 401 การจัดการชั้นเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)
การเรียนรู
Classroom Management and Learning
Environment
1201 405 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
เพื่อการจัดการทางการศึกษา
Management Information System in Education
1204 103 กฎหมายและจริยธรรมในโลกาภิวัตนของ 2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร
Legal, Ethical Issues in Computer Science
and Information Technology Globalization
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 1 รายวิชา
2

0503 469 ประเด็นและแนวโนมดานคอมพิวเตอร 2(1-2-3)
เพื่อการศึกษา
Issues and Trends in Computer
Education
0503 470 ประเด็นและแนวโนมทางเทคโนโลยี
2(1-2-3)
การศึกษา
Issues and Trends in Educational
Technology
0503 471 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร
3(1-6-3)
ศึกษา
Development of Computer Education
Senior Project
0503 472 การพัฒนาโครงการทางเทคโนโลยี
3(1-6-3)
การศึกษา
Development of Project Study in
Educational Technology
0503 473 การฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Practicum in Educational Technology
0503 474 วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Methodology in Teaching Computer
0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
Teaching Professional Experience
0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)
วิชาชีพครู
Seminar and Enhancing Professional
Experience

รวม 18 หนวยกิต

รวม 20 หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
ภาคตน
0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
รวม 6 หนวยกิต

ภาคปลาย
6(0-12-0)

0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
รวม 6 หนวยกิต
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6(0-12-0)

คําอธิบายรายวิชา

classroom instruction; psychology of learning; psychology for
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต learners with special needs; implications of knowledge into
เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับ teaching to improve learners’ performance to match their
brain development, thinking and learning styles, aptitude,
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต as well as to promote their learning capacity to reach the
2.1 วิชาชีพครู
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต highest level
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
*0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(2-0-4)
ในโรงเรียน
*0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ
2(2-0-4)
School Guidance and Counseling
การศึกษา
ความหมาย
ปรัชญา และหลักการของการบริหาร
Administration and Educational
การแนะแนว การจัดการ การแนะแนว ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว
Quality Assurance
ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา การบริการการแนะแนวในโรงเรียน เทคนิคงายๆ ในการใหการปรึกษา
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภาวะผูนําทางการศึกษา การ และการฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาสําหรับการแกปญหาวิกฤติและ
คิดอยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธใน เพศศึกษา บทบาทของบุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนวและ
องคกรและการติดตอสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดทํา การใหการปรึกษา
Definitions, philosophy and principles of
โครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถาน
guidance
administration;
guidance management; guidance
ศึกษา การจัดโครงการฝกอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ theories and techniques; guidance services in schools;
การศึกษา กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารการศึกษาและการประกัน simple techniques and practice of counseling for crisis
problem solution and sex education; roles of school staff in
คุณภาพทางการศึกษา
Theories and principles of educational guidance and counseling services
institution administration; educational leadership; systematic
3(3-0-6)
*0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
thinking; organization culture learning; human relations and
และการสื่อสารทางการศึกษา
communication in organizations; team working; education
Information
Technology Innovation
quality assurance; academic project; job training project;
and Educational Communication
projects and activities for educational institution development;
แนวคิด พัฒนาการ ขอบขาย มโนทัศน และทฤษฎี
information systems for educational management; and
education for community development ; laws concerning ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การใช
educational administration and educational quality assurance คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการจัดการเรียน
การสอน ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
*0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4) การสื่อสารทางการศึกษา การเลือกใช การออกแบบ การพัฒนา การ
ประเมิน การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยี
Psychology for Teachers
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาและทฤษฎีจิตวิทยา สารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อเขาใจธรรมชาติและความตองการพื้นฐาน จิตวิทยา และสารสนเทศ การแสวงหาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู
พัฒนาการของมนุษยความรูด า นจิตวิทยาในการเรียนการสอน จิตวิทยา ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการประยุกตใชในอนาคต
Development, scope, concept and theory in
การเรียนรู จิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ การประยุกตใชความรูเ พือ่ พัฒนา
educational
technology;
information technology for teachers;
ผูเรียนใหเหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง สไตลการคิด และสไตล
การเรียน และความถนัด พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเรียน using basic computer to enhance teaching and learning; types
of instructional media and educational technology innovation;
รูไดสูงสุดตามศักยภาพ
Introduction to psychology and theory of selecting, design, development, implementation, evaluation
educational psychology in order to understand human and improvement of instructional media and educational
nature and basic needs; human development; psychology of information technology innovation; analysis of problems
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employing innovations; searching learning resources and
learning networks; Searching for diverse learning resources
and learning networks to develop learner quality and to be
applied in the future

146

*0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
2(2-0-4)
Measurement and Educational Evaluation
หลักการวัดและเทคนิคการวัดและประเมินผลทาง
การศึกษา การสรางและการใชเครือ่ งมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสม
งาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม
การแปลความหมายของคะแนนและการใหระดับคะแนน เพื่อการนํา
ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร
Principles and Techniques of educational
assessment and evaluation; construction and utilization
of authentic assessment tools; portfolio assessment;
performance assessment; formative and summative
assessment; scoring interpreting and grading; using
assessment results to improve teaching and learning and
curriculum
*0504 402 การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Research
หลั ก การและแนวคิ ด เบื้ อ งต น ของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
จรรยาบรรณของนักวิจยั รูปแบบและการออกแบบการวิจยั การพัฒนา
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห
ขอมูล การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนํา
เสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การวิจัยใน
ชั้นเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเรียน
Principles and introduction to research
methodology; ethics for researchers; reconnaissance and
research planning; research designs; research instrument
development; data collection; statistics for research;
data analysis; research proposal; research report writing;
presentation of completed research; research process for
problem solving; classroom research; searching and studying
of research for teaching and learning development; practice
conducting research to implement outcomes for improving
teaching and learning; learners development

*0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4)
Principles and Philosophy of Education
แนวคิ ด หลั ก ของปรั ช ญาและปรั ช ญาการศึ ก ษา
การจัดการศึกษาอยางสรางสรรคและมีปรัชญาการศึกษาและกลยุทธ
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก
แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา หลักการ เปาประสงค และรูปแบบการ
จัดการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติวา ดวยการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน บทบัญญัติวาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
Main concepts of philosophy and educational
philosophy, creatively educational management including
educational philosophy and educational strategy
management for enhancing the sustainable development,
foundation knowledge of education, evolution of Thai
education and world education, educational concepts and
theories, principles, goals, and educational management
models, the United Nations decade of education for
sustainable development, educational provisions in the
constitution and National Education Act
*0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครู
3(3-0-6)
มืออาชีพ
Aspects of Profession and Professional
Teachers
ความสําคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกร
วิชาชีพครู สภาพงานครู บทบาทและหนาที่ของครู คุณลักษณะและ
มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ลักษณะของครูที่ดีในสังคมปจจุบัน เสนทางความกาวหนาและ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนือ่ งและสรางสรรค องคกรกลางบริหาร
งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติใน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับครูทกุ สังกัดและครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบตั กิ าร
พัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพ
Significances and development of teaching
professionals and teaching profession organizations, teacher’s
job description; rules and responsibilities; qualifications and
professional standards, moral and ethics, qualification of
quality teachers, aspects of qualified teachers, trends in
teacher development, teachers and educational, personal
administrative organization, law and rules relating to teachers
and special education teachers, developing for being
professional teachers and educators
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*0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
2(2-0-4)
Language and Cultures for Teachers
ความสําคัญและความหมายของวัฒนธรรม การศึกษา
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ความสัมพันธระหวาง
ภาษาและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆสําหรับ
ครู เนนการใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพื่อการสื่อ
ความหมายและการสื่อสารดวยกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
ผานกิจกรรมการบันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การนําเสนอ
ขอมูลดวยวาจาและลายลักษณอักษร
Significance and definitions of culture; study of
Thai culture and different cultures; the relationship between
language and culture; developing teaching and learning in
social and cultural context; Thai, English and other languages
for teachers focusing on using listening speaking reading and
writing for communication through integrative language skill
process including note taking, summarizing, interpreting,
expanding; presenting information in forms of oral and
written language
*0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ปรัชญาและแนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษและ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม คําจํากัดความและความจําเปนของการ
จัดการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวม ประเภท
การเรียนรวม รูปแบบการจัดการเรียนรวม ประเภทของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ การคัดกรองนักเรียนเพื่อเขาสูชั้นเรียนรวม การบริหาร
จัดการชั้นเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผล บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
Philosophy and approaches of special
education and inclusive learning, definition and need for
special education and inclusive education, types of inclusive
learning , models of inclusive learning, types of children
with special needs, selection criteria for inclusion, inclusive
learning management, methods of teaching, materials,
evaluation, roles of teachers in inclusive education

และวิทยาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การจั ด การเรี ย นรู แ บบยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การออกแบบจั ด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม การเลือกใช การพัฒนา การ
ผลิตสื่ออุปกรณ การประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม
กับวัย ระดับการเรียนรู และเนือ้ หาในกลุม สาระตามระดับชัน้ ของผูเ รียน
การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
Concepts, significance, theories of learning
and teaching; approaches of innovation and models
of teaching; learning tips and techniques; integrated
learning; child-centered learning; designing and making
lesson plans; facilitating learning; selecting, developing
learning materials; applying appropriate education
innovation for different ages and learning levels as well as
substance group content levels of learners; learner evaluation
to enhance the quality of teaching and learning
*0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
Curriculum Design and Development
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
หลักสูตร องคประกอบ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แผน
พัฒนาการศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรระดับตางๆ การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการนําไปใชปฏิบัติการสอนในโรงเรียน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินและนําผลไป
ใชในการปรับปรุงหลักสูตร
Concepts, significance, philosophy, approaches,
theories and elements of curriculum; models and processes
of curriculum development; basic education curriculum and
other levels of education; analysis of basic education
curriculum before implementing in schools; school-based
curriculum development; curriculum implementation;
curriculum evaluation and the use of the results for
modification

*0506 401 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
เพื่อการเรียนรู
Classroom Management and Learning
Environment
*0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)
เรียนรู
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
Learning Management Innovation
and Design
การศึกษาและการสังเกตระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม
ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีการเรียนรูและการ ในสถานศึกษา การวิเคราะหระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม
สอน แนวคิดของนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิค ปฏิบัติการออกแบบและจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
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คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูเ รียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปฏิบัติการประเมินและนําผลไปใชในการปรับปรุงระบบการจัดการชั้น
เรียนและสิ่งแวดลอมเพี่อการเรียนรู
Concepts, significant, approaches, theories,
models and techniques of classroom management and
learning environment; study and observation on classroom
management and learning environment; analysis of
classroom and environment management systems; practice
in designing learning environment to promote characteristics
of learners according to basic education curriculum; practice
in evaluating and the use of the results to improve classroom
management and learning environment system
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and teaching; conducting seminars for creating strategies
and finding the ways to develop learners, teacher profession
and education of the country

*0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)
Internship 1
การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรู และ
ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอน การจัดทําโครงการ การดําเนินการวิจัย
ในชัน้ เรียนและปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ๆทีเกีย่ วของกับวิชาชีพ เชน การแนะแนว
การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ ในสถานศึกษา
Integrated-implementation of principles,
theories, learning experiences and acquired skills for
professional teaching and learning; conducting a project;
*0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3) conducting classroom research and operating in the role of
Teacher Profession Experience
a professional (counselor, student personnel/affairs adviser,
การวิ เ คราะห ห น ว ยการเรี ย นรู การจั ด ทํ า ประมวล etc.) in schools
รายวิชา การนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียน
และตลอดป การทดลองใชแผนการสอนในหองเรียน การสรุปผล
*0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)
การทดลองสอน การเตรียมการวางแผนเพื่อการปฏิบัติการสอนใน
Internship 2
การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรูและ
สถานศึกษา
Analyzing learning units; creating course syl- ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาที่อื่นๆทีเกี่ยวของกับ
labus; developing one-semester and one-academic year lesson วิชาชีพ เชน การแนะแนว การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ ในสถาน
plans based on course syllabus; implementing lesson plans in ศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
classrooms; conclusion on the results of implementing lesson
Integrated-implementation of principles,
plans; planning for internship
theories, learning experiences and acquired skills for
professional teaching and learning; conducting a project;
*0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4) conducting classroom research and operating in the role of
วิชาชีพครู
a professional (counselor, student personnel/affairs adviser,
Seminar and Enhancing Teacher
etc.) in schools, a continuation of Internship 1
Profession Experience
ความสําคัญและรูปแบบการจัดการสัมมนา การศึกษา
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
และวิเคราะหสถานการณ ปญหาและประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัด
*0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
การศึกษาแลวสรุปและนําเสนอแนวทางในการปองกันหรือแกไขปญหา
Non-formal Education Management
การเรียนการสอน การศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิดและปรัชญา
นําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ
การจัดการสัมมนาเพื่อสรางสรรคกลยุทธและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ กระบวนการสงเสริมการเรียนรูในการศึกษานอกระบบ การศึกษา
พัฒนาผูเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาของประเทศ
ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน
Significant and models of seminars; study การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสําหรับ
and analysis on situations, problems and topics regarding ผูเรียนและการประยุกตใชศักยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นและแหลง
education and drawing conclusion as well suggesting เรียนรูในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน
preventions and solutions involving teaching and learning;
Concepts, significant, principles, approaches
studying and analyzing of research on teaching and learning and philosophy of non-formal education management;
and applying the results of the research to improve learning non-formal education management models; promoting
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learning process in non-formal education system; informal
education; lifelong education; management of community
learning sources; design models of learning for career and
life skills of learners; application of local wisdom potential and
community learning sources for educating learners

Evolution, theories and principles of group
dynamics including practices for skills to apply in education

0504 301 การวัดภาคปฏิบัติ
2(2-0-4)
Measurement of Performance
แนวคิด ทฤษฎีการวัดภาคปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห
0502 302 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู
2(2-0-4) จุดมุง หมายและลักษณะงาน การสรางเครือ่ งมือวัดเพือ่ พัฒนาการเรียน
Developmental Psychology for Teachers
การสอนและประเมินภาคปฏิบตั ิ การหาคุณภาพของเครือ่ งมือและแปล
พัฒนาการของมนุษยทุกระยะ ตั้งแตเริ่มตนปฏิสนธิ ความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จนถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนพัฒนาการเด็กวัยเรียน ใน
Concept, theories of performance measurement,
ดานรางกาย เชาวนปญญา อารมณ สังคมและจริยธรรม อิทธิพลของ task and objective analysis, instrument construction,
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอพัฒนาการของมนุษย การสงเสริม performance assessment, instrument quality analyzing and
พัฒนาการของเด็กวัยเรียน บทบาท ของครูในการสงเสริมพัฒนาการ interpreting data to improve teaching and learning
ของเด็กวัยเรียน
Stages of human development from fertilization
0504 302 การวัดบุคลิกภาพ
2(2-0-4)
to old age especially school child development on the
Measurement of Personality
aspect of physic, intelligence, emotion, society and ethic;
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับบุคลิกภาพ และเจตคติ วิธกี าร
effects of heredity and environment on human development; สรางเครือ่ งมือวัด บุคลิกภาพ และเจตคติ การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
aiding school child development; and teacher’s roles in การแปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
aiding school child development
Concept, theories of attitude and personality,
attitude and personality instrument construction, instrument
0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน
2(2-0-4) quality analyzing and interpreting data to improve teaching
และแนวทางแกไข
and learning
Problems on Behavior Disorder
of School Child and Prevention
0505 302 อนามัยโรงเรียน
2(2-0-4)
สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม
School Hygiene
รวมทั้งเด็กที่มีความแปรปรวนทางอารมณ การสังเกต การทดสอบ
ความสําคัญของสุขภาพ การสาธารณสุข การสงเสริม
ลักษณะตาง ๆ ทางจิตวิทยา การปรับพฤติกรรม การปองกัน การสงเสริม สุขภาพ การบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน
และการแกไขพฤติกรรมเด็กวัยเรียนไมใหเบีย่ งเบนไปจากบรรทัดฐาน การสอนสุขศึกษา เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนการเสริมสราง
ของสังคม
Causes and nature of behavior disorder child คุณภาพชีวิตของนักเรียน
including disruptive emotional child, observation, various
The importance of health, public health,
types of psychological testing, behavior modification, health promotion, health service and hygienic environment
prevention, aiding and behavior modifying of school child in school, teaching of health education emphasize on
to deviate from social norm
health behavior changing, the relationship between school
and community, the promotion of students’ quality of life
0502 404 พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา
2(2-0-4)
Group Dynamics for Education
0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2(2-0-4)
วิวฒ
ั นาการ ทฤษฎีและหลักการของพลวัตกลุม พรอม
Learner Developing Activities
ทั้งฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะจนสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติ
หลักการและวิธกี าร การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน โดย
งานเกี่ยวกับการศึกษาได
เชื่อมโยงกับปรัชญา นําไปสูการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหระบบ
พัฒนาการของมนุษย เพื่อนําไปปรับปรุง ปรับตัว ควบคุม พัฒนา
และแกปญ
 หาของตนเอง อันเปนผลนําไปสูม นุษยภาวะทีส่ มบูรณ และ
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อยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยาง มีความสุข และจะตองเขาฝกอบรมวิชาผูก าํ กับ
หรือผูนํา ขั้นความรูเบื้องตน 1 กิจกรรมจาก 4 กิจกรรม ใหนิสิต
เลือกฝกอบรมตามความเหมาะสม และความพรอมของทุกฝาย ดังนี้
คือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
Principles and methods of implementing
activities for learners development with the linking to
philosophy in order to be able to analyze and synthesize
the human development process as well as to be able to
improve, adapt, control, develop, and solve the problems
which bring to the perfect humanity and happy life in the
society, training in a course of the basic or preliminary
level of leader in either of 4 activities namely: boy scout,
girl scout, junior red cross, and girl guide, is compulsory
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*0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Education Curriculum
สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ความ
เปนมา วิสัยทัศน หลักการ เปาหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น การจั ด ชั้ น เรี ย น การจั ด การเวลา การจั ด
การศึกษาเฉพาะกลุมพิเศษ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมิน
ผล การใชและพัฒนาหลักสูตร) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด
กลุมสาระ การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหา
และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา
Contents of basic education curriculum
(background, vision, principles, goals, stands and learning
standards, learner development activities, educational
levels, learning time allotment, educational provision for
special target groups, learning management, learning
assessment, curriculum implementation and management);
analysis of strands, standards and indicators of learning areas;
management of learning process based on basic education
curriculum; trends in elementary and secondary curriculum
change

*0506 404 การจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ศึกษาและวิเคราะห แนวคิดและรูปแบบการจัดการ
ชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู รูปแบบและกลวิธีการ
ควบคุมวินัย การปรับพฤติกรรมและการประยุกตใชความรูในการ
พัฒนาวินัยนักเรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียน สังเกตวิเคราะหปญหา
ในชั้นเรียนเปนรายกรณี และฝกแกปญหาการจัดการชั้นเรียนโดยใช
กระบวนการวิจัย
The study and analysis of concepts and
patterns of classroom management, learning environmental
management, patterns and strategies of discipline control,
behavior modification and application in student discipline
development, classroom control techniques, case study,
analysis and practice solving classroom management
problems by using research processes
*0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยม
2(2-0-4)
ของนักเรียน
Developing Ethics and Values for Students
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรมและคานิยม วิธี
การพิจารณาคุณคาของจริยธรรม และคานิยม ปญหาจริยธรรมและ
คานิยม และวิธีการแกปญหา การปลูกฝงจริยธรรมและคานิยมใหแก
นักเรียน
Fundamental principles of ethics and values,
ethical and value judgment, problems in ethics and values
and solution, ethical and value cultivation for students
*0506 406 การสอนแบบจุลภาค
2(2-0-4)
Microteaching
ความเปนมาของการสอนแบบจุลภาค ระบบการเรียน
การสอนแบบจุลภาค การเตรียมงานดานโปรแกรม อุปกรณ เครื่อง
มือ และการจัดหองเรียน การเตรียมบทเรียนจุลภาค และการฝกทักษะ
การสอน
History and background of microteaching;
microteaching and learning systems; teaching preparation
including programs, materials, classroom management and
lesson plans, as well as teaching practice

*0506 304 การศึกษากับชุมชน
2(2-0-4)
Community and Education
ความรูเกี่ยวกับชุมชน ลักษณะของชุมชน การสง
เสริมการศึกษาในชุมชน บทบาทของการศึกษาตอการพัฒนาชุมชน
*0506 407 การนิเทศการเรียนการสอน
2(2-0-4)
การพัฒนาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ
Instructional Supervision
Knowledge surrounding community, nature of
ความหมาย แนวคิด และความสําคัญของการนิเทศ
community, educational development in community, roles of ในชัน้ เรียน กระบวนการและขัน้ ตอนนิเทศในชัน้ เรียน การสงเสริมการ
education in community, models of community development นิเทศในชั้นเรียน
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Definitions, approaches and the significance
of supervision, processes and steps of supervision of
classroom teachers, promoting classroom supervision
*0506 408 อาเซียนศึกษาสําหรับครู
2(2-0-4)
ASEAN Study for Teachers
ความสํ า คั ญ และประวั ติ ก ารก อ ตั้ ง กลุ ม สมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิสัยทัศน ขอตกลงการสราง
ความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุมอาเซียน
ความรูเ กีย่ วกับสภาพภูมปิ ระเทศ สิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนเอกลักษณของทั้ง
10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา
Significance and history of Association of
South East Asian Nations; ASEAN cooperation in ASEAN
population quality of life development; information
about climate, environment and natural resources, society,
economic, politic and governance, education, religion,
language, culture and tradition represented 10 country
member identities including Thailand, Malaysia, Philippines,
Indonesia, Singapore, Brunei Darussalam, Laos, Cambodia,
Vietnam and Myanmar

2.2 วิชาเอก
ไมนอยกวา 81 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเอก
ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
1) วิชาบังคับเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา
34 หนวยกิต
0503 113 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 2(2-0-4)
และสื่อสารการศึกษา
Principles and Theories of Educational
Technology and Communications
แนวคิด หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางเทคโนโลยี
การศึกษา ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการเรียนรู และ
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอน แนวโนมและความเปลี่ยนแปลงของ
หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จรรยาบรรณ
ของนักเทคโนโลยีการศึกษา
Concepts, principles and theories of educational
technology, general systems theory, communication theories,
learning theories and the conceptual models of instruction,
trends and changes in principles and theories of educational
technology and communication, ethics of educational
technologist

0503 114 การผลิตสื่อกราฟกเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Graphic Media Production for Education
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อกราฟก ความหมาย ความเปนมา
และความสําคัญของสื่อกราฟกตอการเรียนการสอน คุณสมบัติของ
*0506 409 แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4) วัสดุและเครื่องมือที่ใชในการผลิตสื่อกราฟก การจัดองคประกอบ
สารสนเทศ
ศิลป ทฤษฎีการสี เทคนิคการออกแบบตัวอักษร การวาดการตูนอยาง
Leaning Resources and Information
งาย การออกแบบและการผลิตสื่อกราฟกเพื่อการศึกษา การประยุกต
Searching
ใชสื่อกราฟกในการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่อ
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงการ กราฟกเพื่อการเรียนการสอน แนวโนมการผลิตและการใชสื่อกราฟก
เรียนรู หลักการสํารวจ การเลือกใชการศึกษาคนควาและการเก็บ เพื่อการศึกษา
รวบรวมตลอดจนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแหลงการเรียน
Concepts of the graphic media, definition,
รูทั้งในระดับทองถิ่นและระดับสากล การอางอิงขอมูลใหถูกตองตาม historical background and significance of the graphic media
หลักวิชาการ การสงเสริมกระบวนการสืบคนขอมูลสําหรับผูเรียนใน for education, properties of materials and equipment for
สังคมแหงการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดเพื่อ used in the production of graphic media, elements of design,
การจัดการศึกษา
principles of composition, color theory, learn to draw a basic
Definitions, significance and types of learning cartoon, the production of graphics for education. Applications
resources; principles of exploring, selecting, studying and of Graphic media for education, practices of design and
collecting as well as analyzing of information technology production of the graphic media for teaching and learning,
resources from both local and international levels; trends in production and use of graphic media for education
using formal styles of citations and references; promoting
information searching process for learners in learning society;
using information technology and library for education
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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0503 116 การปฏิบัติการควบคุมและการใชอุปกรณ 2(1-2-3)
การเรียนการสอน
Operation of Instructional Equipment
แนวคิดเกีย่ วกับอุปกรณการเรียนการสอน ความหมาย
ความเปนมาและความสําคัญของอุปกรณการเรียนการสอน ประเภท
ของอุปกรณการเรียนการสอน ไดแก เครื่องเสียง เครื่องฉายและเครื่อง
แปลง/ถายทอดสัญญาณ สวนประกอบ หลักการทํางานและคุณสมบัติ
ของอุ ป กรณ ประเภทและคุ ณ สมบั ติ ข องสายไฟและสายสั ญ ญาณ
การการติดตั้ง การควบคุม การใชและการจัดเก็บอุปกรณ การฝกปฏิบัติ
ควบคุมและใชอปุ กรณ แนวโนมของอุปกรณการเรียนการสอนในอนาคต
Concepts of instructional equipment, definition,
historical background and significance of Instructional
Equipment, types of Instructional Equipment include audio
equipment, projector, and converter or the broadcast signal,
components of device, operating principles and characteristics
of the device, types and properties of wires and cables, the
installation, control utilize and storage devices, practices of
control and operate of Instructional equipment, trends in
Instructional equipment in the future
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0503 117 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-4)
Activities in Educational Technology
แนวคิดของกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ความหมาย
ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของกิ จ กรรมเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
ประเภทกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ไดแก การจัดมุมความรู
การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมุติ การจัด
สถานการณจําลองและการจัดเกม เปนตน วิธีการและเทคนิคการ
ออกแบบและการจั ด กิ จ กรรมเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาประเภทต า งๆ
หลักการเลือกใชสื่อและวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม การออกแบบสภาพ
แวดลอม การวางแผน การดําเนินการจัดกิจกรรม การประเมินและ
สรุปผลกิจกรรม การประยุกตใชกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในการ
เรียนการสอน แนวโนมของกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
Concepts of activities in educational technology,
definition, historical background and significance of activities
in educational technology, types of activities in educational
technology including knowledge corners, Exhibitions,
theatrical, role play, simulation and games, the methods and
techniques of design and conduct educational technology
activities, the selection of media and materials for activities,
design environment, planning developing, implementation,
assessment and summary of activities, applications to
educational technology activities in teaching and learning,
trends in educational technology activities in the future

0503 211 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
2(2-0-4)
การศึกษา
Innovation in Educational Technology
and Communications
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมการศึ ก ษา ความหมาย
ความเปนมาและความสําคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ประเภทของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ขอบขายของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา กระบวนการ
สรางและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา การเผย
แพรและการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา แนว
โนมของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต
Concepts of innovative education, definition,
historical background and significance of innovation in
educational technology and communication , types
and scopes of innovation in educational technology and
communication, the process of creating and developing
innovative in educational technology and communication,
distribution and adoption of innovation in educational
technology and communication, trends in innovation in
educational technology and communication in the future
0503 212 การถายภาพ
3(2-2-5)
Photography
แนวคิดเกี่ยวกับการถายภาพ ความเปนมาและความ
สําคัญของการถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพทั้งแบบฟลมและ
แบบดิจิทัล สวนประกอบของกลองถายภาพ ความรูเกี่ยวกับอุปกรณ
เสริมอื่นๆที่ใชในการถายภาพ หลักการและทฤษฎีการถายภาพทั้งใน
สตูดิโอและนอกสถานที่ วิธีการใชกลอง การวัดแสงและการจัดแสง การ
จัดองคประกอบศิลป เทคนิคการถายภาพในสถานการณตางๆ เทคนิค
การถายภาพเพื่อนําไปใชในการผลิตสื่อการศึกษา การตกแตงภาพดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร การอัดขยายภาพถาย การฝกปฏิบตั กิ ารถายภาพ
และการตกแตงภาพ แนวโนมของเทคโนโลยีการถายภาพในอนาคต
Concepts of photography, historical background
and significance of photography, types of cameras, both film
and digital, The components of the camera, Knowledge of other
accessories that are used in the shooting, principles and theories of photography both in studio and outdoors, how to use film
cameras and digital cameras, exposure metering, elements of
design, principles of composition, techniques of photography
in different situations, techniques of photography to be used in
the production of instructional media, The retouching by
computer program, pressing the photos, Practice photography
and retouching, trends in photography technology in the future
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0503 213 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อ 2(2-0-4)
การผลิตสื่อการศึกษา
Instructional System Design for
Instructional Media Production
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน
ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญของการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสือ่ สาร ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบ
การสอน การผลิตสื่อการศึกษา กระบวนการวิเคราะห การออกแบบ
การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินสื่อการสอนอยางเปนระบบ
โมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา
การฝกปฏิบตั กิ ารออกแบบระบบการเรียนการสอนเพือ่ การผลิตสือ่ การ
สอน แนวโนมของการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพือ่ การผลิตสือ่
การสอนในอนาคต
Concepts of the instructional system design,
definition, historical background and significance of the
instructional system design, general systems theory,
communication theories, learning theories, conceptual
model of instruction, instructional media production, the
instructional system design process including analysis,
design, development, implementation and evaluation of the
instructional system design model for the instructional media
production, the practice of design the instructional system
design model for the instructional media production, trends
in the instructional system design model for the instructional
media production in the future
0503 214 การผลิตสื่อประสมเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
และการนําเสนอ
Multimedia Production for Instruction
and Presentation
เงื่อนไขของรายวิชา : 0503 212 การถายภาพ
Prerequisite : 0503 212 Photography
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประสม ความหมาย ความเปนมา
และความสําคัญของสื่อประสมเพื่อการเรียนการสอนและการนําเสนอ
ประเภท และการประยุกตใชสื่อประสมในการเรียนการสอน หลักการ
ออกแบบ กระบวนการผลิต หลักการนําเสนอ และหลักการประเมิน
สื่อประสม โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการผลิตสื่อประสมเพื่อสราง
ชิน้ งาน ตกแตง และใชเทคนิคพิเศษในการนําเสนอผลงาน การออกแบบ
และผลิตบรรจุภัณฑสําหรับจัดเก็บผลงานสื่อประสม การฝกปฏิบัติ
การออกแบบและผลิตสื่อประสมเพื่อการเรียนการสอนและการนํา
เสนอ แนวโนมของสื่อประสมเพื่อการเรียนการสอนและการนําเสนอ
ในอนาคต

Concepts of multimedia, definition, historical
background and significance of multimedia for instruction
and presentations, types and applications of multimedia in
education, design principles, production process, principles
of presentations and principles of multimedia assessment,
production of multimedia by computer programs to create,
decoration and special effects in presentations, design and
production of packaging for storage of multimedia, practice
to design and produce multimedia for instruction and
presentations, trends in multi-media for instruction and
presentations in the future
0503 318 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อ 3(2-2-5)
การศึกษา
Production of Educational Radio and
Television Programs
เงื่อนไขของรายวิชา : 0503 212 วิชาถายภาพ
Prerequisite : 0503 212 Photography
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษา
ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญของวิทยุและโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา รูปแบบรายการวิทยุและรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
การออกแบบและผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษา การ
วางแผน เตรียมการ การดําเนินการผลิตและประเมินผลการผลิต
รายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อใชในการเรียนการสอน การผลิตรายการ
วิทยุและโทรทัศนการศึกษาดวยเครื่องมือและอุปกรณอยางงาย การ
ตัดตอรายการวิทยุและรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร การฝกปฏิบตั อิ อกแบบและผลิตรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศนเพื่อการศึกษา แนวโนมของรายการวิทยุและรายการโทรทัศน
เพื่อการศึกษาในอนาคต
Concepts of educational radio and television,
definition, historical background and significance of radio and
television for educational purposes, types of a radio and television
programs for educational purposes, design and produce of
radio and television for education, planning, preparation,
developing, implementation and evaluation of the production
of radio and television to use in education, Production
of radio and television studies with basic tools and equipment,
Editing radio and television programs by computer programs,
the practice of designing and production educational radio and
television programs, trends in radio and television programs
for educational purposes in future
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0503 319 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2-4)
Computer-Assisted Instruction
เงื่อนไขของรายวิชา : 0503 213 การออกแบบระบบ
การเรียน การสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา
Prerequisite : 0503 213 Instructional System
Design for Instructional Media Production
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน ความหมาย
ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
รู ป แบบของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หลั ก การวิ เ คราะห
ผูเรียนหลักการการวิเคราะหเนื้อหาและโครงสรางบทเรียน หลักการ
ออกแบบหนาจอ การออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช และการประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แนวโนมการผลิตและการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในอนาคต
The concept of computer-assisted instruction
(CAI), definition, historical background and significance of
CAI lessons, types of CAI lessons, learner analysis, content
and lesson structure of analysis, screen design, the design
and development of CAI lessons, the implementation of
CAI lessons, CAI assessment, the practice of designing and
producing CAI, trends in production and implementation of
computer-assisted instruction in the future

production, lesson production for e-learning, The technology
used in e-learning, The implementation of e-learning in
educational institutions or other agencies, the installation
and management of learning management system (LMS),
e-learning assessment, The trend of e-learning in the future

0503 468 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
2(2-0-4)
การศึกษา
Educational Technology and
Communication Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญของการจัดการ
งานเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา หลักการจัดการ รูปแบบการจัดการ
แบบจําลองการจัดการ หลักการวางแผนงาน หลักการเขียนโครงการ
หลักการจัดหนวยงานและบุคลากร การอํานวยการ การประสานงาน
การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร ติดตามผลและการประเมินการ
จัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แนวโนมการจัดการงาน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต
The Concept of educational technology
and communication management, definition, historical
background and significance of educational technology and
communication management, principles of management,
types of management, management model, principles of
planning a project, principles of organization and personnel,
0503 467 การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5) director, to coordinate, the control, resource allocation,
E-learning
monitoring and evaluation in educational technology and
เงือ่ นไขของรายวิชา : 0503 319 บทเรียนคอมพิวเตอร communication management, trends in educational technology
ชวยสอน
and communication management in the future
Prerequisite : 0503 319 Computer-Assisted
Instruction
0503 470 ประเด็นและแนวโนมทางเทคโนโลยีการศึกษา
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
2(1-2-3)
ความหมาย ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของการเรี ย นการสอน
Issues and Trends in Educational Technology
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รู ป แบบและระดั บ ของการจั ด การเรี ย นการสอน
การศึกษาประเด็นสําคัญและแนวโนมของเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส องคประกอบและขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน การศึกษา จากสภาพ ปญหาและความตองการดานเทคโนโลยีการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส การผลิตบทเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆ โดยใชกระบวนการวิจัยในการหา
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ขอเท็จจริงและบทสรุป
การนําการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสไปใชในสถาบันการศึกษาหรือ
The study issues and trends in educational
หนวยงานอืน่ ๆ ทักษะการติดตัง้ ดูแลและใชงานระบบจัดการการเรียนรู technology from state, problems and needs of educational
(LMS) และการประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส technology in schools and other agencies by research process
to find the facts and conclusions
แนวโนมของการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสในอนาคต
Concept of e-learning, definition, historical
background and the significance of e-learning, Types and
level of e-learning, Component and process of e-learning
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0503 472 การพัฒนาโครงการทางเทคโนโลยี
3(1-6-3)
การศึกษา
Development of Project in Educational
Technology
การจัดทําโครงการทางเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสราง
นวัตกรรมมาใชในการพัฒนา แกปญหา หรือปรับปรุงงานดานบริหาร
ดานวิชาการ ดานการบริการในสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ โดยใช
หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาในการออกแบบ การพัฒนา
การนําไปใชและการประเมินนวัตกรรมที่สรางขึ้น
The create of educational technology project for
produce innovation projects to develop solutions or improve
academic, administrative, services function in schools or
other agencies. The Project create by principles and theories
of educational technology including design, development,
implementation and evaluation of innovation that is created

Definition and significance of computer
graphics, media types that can lead to applications in
computer graphics production, the role of computer graphics
in educational media, The design and development of
computer graphics to produce educational media, evaluation
of educational media produced using computer graphics

0503 320 การเรียนการสอนผานเว็บ
3(2-2-5)
Web-Based Instruction
ความหมาย วิ วั ฒ นาการและความสํ า คั ญ ของการ
เรียนการสอนบนเว็บ โครงสรางหนวยการเรียน หลักการแนวคิด
การออกแบบและการพั ฒ นาโปรแกรมการเรี ย นการสอนบนเว็ บ
การนํ า โปรแกรมการเรี ย นการสอนบนเว็ บ ไปใช และการประเมิ น
โปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บ
Definition, evolution and significance of
Web-Based Instruction (WBI), structural lesson unit,
2) วิ ช าบั ง คั บ เอกคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา ไม น อ ยกว า principle and concept; design, development, implementation
and evaluation of educational programs on web
37 หนวยกิต
0503 112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
0503 469 ประเด็นและแนวโนมดานคอมพิวเตอร 2(1-2-3)
Fundamental Computer
ศึกษา
วิ วั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร จ ากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น
Issues and Trends in Computer Education
บทบาทของคอมพิวเตอรตอ วงการศึกษา สวนประกอบของคอมพิวเตอร
สภาพปญหา และความตองการดานคอมพิวเตอร
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร หลักการดานฮารดแวร
และซอฟท แ วร พื้ น ฐานของระบบคอมพิ ว เตอร แนวโน ม ของ เพื่อการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประเด็นสําคัญรวมสมัยและ
คอมพิวเตอรในอนาคต
แนวโนมดานคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในอนาคต
The evolution of computers from the past to the
Computer problems and needs for computer
present, Role of computer in education, Components of the education, both in and outside of school, Contemporary issues
computer, Basic principles underlying computer in use, Basic and trends in computer education in the future
principles of computer hardware and software ; Operating
system and application software, Trend in computer
0503 473 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร
3(1-6-3)
education in the future
การเพื่อศึกษา
Development of Project in Computer
0503 115 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อ 3(2-2-5)
Education
ผลิตสื่อการศึกษา
เงือ่ นไขของรายวิชา : ผานรายวิชาเอกไมนอ ยกวา 60%
Designing Computer Graphic for
Prerequisite : Pass major subject more than 60%
Instructional Media Production
ประเภทโครงงานทางคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การศึ ก ษา
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคอมพิ ว เตอร การเขียนโครงการ กระบวนการทําโครงงาน การออกแบบโครงงานทาง
กราฟก ประเภทสื่อการศึกษาที่สามารถนําคอมพิวเตอรกราฟกไป คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา โดยมีขอบเขตหัวขอโครงงานที่สนับสนุน
ประยุกตในการผลิตได บทบาทคอมพิวเตอรกราฟกกับสื่อการศึกษา งานดานบริหาร ดานบริการ และดานวิชาการของสถานศึกษาหรือ
การออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอรกราฟกเพือ่ ผลิตสือ่ ทางการศึกษา หนวยงาน การพัฒนาโครงงาน การรายงานความกาวหนาโครงงาน
การประเมินสื่อการศึกษาที่ผลิตโดยใชคอมพิวเตอรกราฟก
การนําเสนอผลงานของโครงงาน
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Types of computer education project, project
proposal, project process, the design computer education
project enhances administrative, services and academic
functions in schools or other agencies, a written proposal and
a progress of project are required and will be presented
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1204 103 กฎหมายและจริยธรรมในโลกาภิวัตน 2(2-0-4)
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ วิทยาการ
คอมพิวเตอร
Legal, Ethical Issues in Computer
Science and Information Technology
Globalization
แนวปฏิ บั ติ จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ แนวคิ ด กุ ญ แจสู
ความสําเร็จ กฎหมายสินทรัพยทางปญญา (เชน สิทธิบัตร สิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา ความลับทางการ
คา แผนภูมิวงจรรวม ลิขสิทธิ์ ฟรีแวร แชรแวร จีพีแอล คอปปเลฟ
เปนตน) เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกาภิวัตน กฎหมายเกี่ยวกับความ
มั่นคงระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศกับอิทธิพลตอธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
A guideline to professional ethics, concepts
of keys to success, intellectual property laws (patent,
geographical indication, trademark, trade name, trade secret,
layout-designs of integrated circuit, copyright, freeware,
shareware, general public license (GPL), copy left, etc.),
information technology & globalization, computer system
security related laws, information technology and its impact
on e-business, e-business related laws

1201 405 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
เพื่อการจัดการทางการศึกษา
Management Information System
in Education
เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 208 การออกแบบและการ
จัดการฐานขอมูล
Prerequisite : 1204 208 Database Management
and Design
ประเภทขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ความหมาย
และความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการศึกษา
วิธกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทางการศึกษา องคประกอบ
และขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการ
ศึกษา การฝกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา
Type of educational information, the definition
and importance of Information systems for management
education, composition and stage of development of
1204 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
information systems for management education, the practice
Principles of Computer Programming
เงือ่ นไขของรายวิชา : 1204 102 ขัน้ ตอนวิธแี ละการแก
of designing and developing information systems for
management education using case studies
ปญหาสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
Prerequisite : 1204 102 Algorithm and Problem
Solving for Computer Science
1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหาสําหรับ 3(2-2-5)
วิทยาการคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดว ยภาษาทีเ่ หมาะสม
Algorithm and Problem Solving for
การรับคาขอมูล การแสดงผลขอมูล อาเรย พอยนเตอร ฟงกชัน
Computer Science
สตรัคเจอรและยูเนี่ยน การอานและเขียนขอมูลกับไฟล
Computer programming with suitable computer
การวิเคราะหปญหา ขอมูล และตัวแปร การแสดง
ขัน้ ตอนวิธแี บบบรรยาย การแสดงขัน้ ตอนวิธแี บบรหัสเทียม การแสดง language, input, output, array, pointer, function, structure,
ขั้นตอนวิธีแบบโฟลชารท โครงสรางโปรแกรมเบื้องตน การเขียน union, reading from file and writing to file
โปรแกรมโครงสรางการทํางานแบบมีทางเลือก การเขียนโปรแกรม
โครงสรางการทํางานแบบทําซํ้า
3(2-2-5)
1204 202 ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
Problem analysis, data and variable declaration,
คอมพิวเตอร
explanation, pseudo-code, flowchart, selection control
Data Communication Systems and
programming, iteration control programming
Computer Network
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
การสือ่ สารของคอมพิวเตอร รูปแบบโอเอสไอ 7 ชัน้ (ทัง้ แนวคิดและแงมมุ
ในทางปฏิบตั )ิ โพรโทคอลในระดับชัน้ กายภาพและสือ่ โพรโทคอลระดับ
ดาตาลิงค โพรโทคอลของเครือขายทองถิน่ (แลน) โพรโทคอลของเครือ
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ขายระดับกวาง (แวน) รายละเอียดโพรโทคอล-อินเทอรเน็ต เครือขาย
ไรสายเบื้องตน รูปแบบการสื่อสารโดยทีซีพีไอพี โพรโทคอลสําหรับ
คนหาเสนทาง โพรโทคอลในระดับทรานสปอรต กลไกควบคุมความ
คับคั่ง กลไกควบคุมความผิดพลาดการสงขอมูล โพรโทคอลในระดับ
โปรแกรมประยุกต (เอชทีทพี ี เอสเอ็มทีพี ดีเอ็นเอส เอฟทีพี เอสเอ็นเอ็มพี
ที เ อฟที พี และอื่ น ๆ) ปฏิ บั ติ ก ารอุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยโดยใช อุ ป กรณ
ที่ใชอยูในภาคเอกชนและโดยซอฟตแวรแบบเปดเผยโคด
Introduction to computer networks, computer
communication, seven-layer OSI model (both conceptual and
practical aspects), layered architecture, physical protocols
and media, data link protocols, Local Area Network (LAN)
protocols, Wide Area Network (WAN) protocols, details of
the Internet protocol, introduction to wireless network, TCP/
IP model, routing protocols, transport protocols, congestion
control mechanism, error control mechanism, application
protocols (HTTP, SMTP, DNS, FTP, SNMP, TFTP, etc.),
practical laboratories on commercial network devices and
open source software

ความรูพื้นฐานในการพัฒนาระบบ ความรูเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ รู ป แบบของระบบสารสนเทศ วั ฏ จั ก รของการ
พัฒนาซอฟตแวร การสืบคนและวิเคราะหความตองการของผูใช
ระบบ แผนภาพการไหลของขอมูล พจนานุกรมขอมูล การอธิบายการ
ประมวลผล การออกแบบสวนติดตอกับผูใ ชการพัฒนาและการทดสอบ
โปรแกรม การจัดทําเอกสาร การดูแลและบํารุงรักษาระบบ และการนํา
เสนอโครงงาน
Concepts of the systems and information
systems, system development life cycles, requirement analysis,
data flow diagram and dictionary, process description, user
interface design, software development, software testing,
implementation documentation and maintenance and project
demonstration

1204 410 การโปรแกรมเชิงทัศนสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5)
Visual Programming for Science
เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 102 ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหาสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
Prerequisite : 1204 102 Algorithm and Problem
1204 208 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) Solving for Computer Science
เทคนิ ค สํ า คั ญ ในการเขี ย นโปรแกรมแบบวิ ช วล
Database Management and Design
เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม องคประกอบของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การทํางานกับโคดและ
คอมพิวเตอร
ฟอรม การใชวัตถุควบคุม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียน
Prerequisite : 1204 104 Principles of Computer โปรแกรมที่ติดตอกับฐานขอมูล
Programming
Principal techniques for visual programming
ระบบการจั ด การฐานข อ มู ล แบบจํ า ลองข อ มู ล development, components of visual programming, codes and
เชิงสัมพันธ แบบจําลองขอมูลอีอาร ภาษาการสืบคนขอมูล การเก็บ forms, control objects, a foundation of programming, database
ขอมูลและดัชนี การทําบรรทัดฐาน การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล programming
Fundamentals of database management
systems, relational model, Entity Relationship (ER) diagram
2.2.2 วิชาการสอนเอก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
1) วิชาการสอนเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา
design, SQL commands for data manipulation and essential
commands for database management, database indexing, 3 หนวยกิต
database normalization, techniques for database application
0503 473 การฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
development
Practicum in Educational Technology
การฝกปฏิบัติการดานเทคโนโลยีการศึกษาในสถาน
1204 403 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6) ศึกษาหรือหนวยงาน โดยเนนดานการออกแบบ การผลิต การใช การเก็บ
System Analysis and Design
และบํารุงรักษา และการประเมินสือ่ ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนือ้ หา
เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 101 ความรูพื้นฐานทาง และผูใ ช การเขียนแผนการเรียนรูเ พือ่ ถายทอดเนือ้ หาและประสบการณ
วิทยาการคอมพิวเตอร หรือ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา การใหบริการโสตทัศนูปกรณหรือหองปฏิบตั ิ
การ และการใหคาํ แนะนําดานเทคโนโลยีการศึกษาแกผใู ชบริการ การจัด
0503 112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
Prerequisite: : 1204 101 Fundamental of โครงการ การจัดกิจกรรม หรือการฝกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ในหนวยงาน การสรุปการฝกปฏิบัติงานโดยประมวลผลความรูและ
Computer Science or
0503 112 Fundamental Computer
ประสบการณจากการฝกปฏิบตั งิ าน จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา
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ซอมบํารุงรักษาอุปกรณ คุณสมบัติและวิธีการใชเครื่องมือ วิธีการการ
ซอม การบํารุงและ การรักษาอุปกรณ หลักการวางแผน การดําเนินงาน
และการประเมินการซอม การบํารุง และรักษาอุปกรณ การออกแบบและ
ผลิตคูมือการซอมการบํารุง และการรักษาอุปกรณ การฝกปฏิบัติซอม
บํารุง และรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยีการศึกษา
Concepts of maintenance and repair of
educational technology equipment, components, operating
principles and characteristics of the device, Types and
properties of wires and cables, Tools for maintenance
equipment, Properties and methods of use tools How to
maintenance and repair equipment maintenance, The
2) วิชาการสอนเอกคอมพิวเตอรศึกษา ไมนอยกวา planning, implementation and assessment of maintenance
3 หนวยกิต
and repair equipment,The design and produce of manuals for
0503 474 วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร
3(2-2-5) repair and maintenance equipment, practices of Repair and
Methodology in Teaching Computer
maintenance of educational technology equipment
หลักสูตรการสอนคอมพิวเตอรในสถานศึกษา กลยุทธ
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารสอนคอมพิ ว เตอร การบู ร ณาการความรู แ ละ
0503 322 การผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
ทักษะดานคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหผูเรียน
Print Media Production for Education
การออกแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนจัดการเรียนรู
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา ความหมาย
การผลิต การเลือกและการใชสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ ความเปนมาและความสําคัญของสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา ประเภท
เนือ้ หา ผูเ รียนและบริบทของสถานศึกษา การฝกสอนในของปฏิบตั กิ าร สื่อสิ่งพิมพ การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหเนื้อหา หลักการจัด
และการประเมินผลการการเรียนสอนคอมพิวเตอร รวมทั้ง คุณธรรม องคประกอบศิลป การผลิตสื่อสิ่งพิมพทั้งแบบไมใชและใชโปรแกรม
และจริยธรรมของครูคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร การนําชิ้นงานสงโรงพิมพ การออกแบบและผลิตบรรจุ
Computer courses in schools, strategies, ภัณฑสาํ หรับจัดเก็บสือ่ สิง่ พิมพ การประยุกตใชสอื่ สิง่ พิมพในการเรียน
techniques and methods of teaching computer, Integrating การสอน การประเมินสื่อสิ่งพิมพ การฝกปฏิบัติออกแบบและผลิต
knowledge and skills in computer content analysis, student สื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา แนวโนมของการผลิตและการใชสื่อสิ่งพิมพ
analysis, for design teaching and learning processes, instruction ในอนาคต
plan writing, production, choosing and using teaching
Concepts of print media for Education, definimaterials to fit the content/student and context of school. tion, historical background and significance of the print media
Training in the laboratory and the evaluation of teaching and for Education, types of print media for Education Media,
learning computer, morality and ethics of the computer Learner Analysis, content analysis, elements of design,
teacher
principles of composition, Production and non-print materials
and computer programs, process of deliver to a commercial
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต printer, design and produce of packaging for storage print
1) วิชาเลือกเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา 2 media. The application of print media for education, print
หนวยกิต
media assessment, Practice of design and produce print
0503 321 การซอมบํารุงรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยี 2(1-2-3) media for education, trends in production and implement of
การศึกษา
print media in the future
Maintenance of Educational
Technology Equipment
แนวคิดเกีย่ วการซอม การบํารุง และการรักษาอุปกรณ
ทางเทคโนโลยีการศึกษา สวนประกอบและหลักการทํางานของอุปกรณ
ทางเทคโนโลยีการศึกษารวมทัง้ สายไฟและสายสัญญาณ เครือ่ งมือทีใ่ ช
Practice of educational technology in schools
and other agencies, with emphasis on the design, produce,
implement, storage, maintenance and assessment instructional
media to suit the purpose, content and users, writing a plan to
transfer knowledge and experience in educational technology,
service and providing audio-visual or laboratory, technology
advice to user, create projects and activities or training project
in educational technology for agency, the summary of the
practice by processing the knowledge and experience from
practice, ethics of educational technologist
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0503 323 เทคโนโลยีการศึกษาอุปการสําหรับ
2(2-0-4)
ผูบกพรองทางการเรียนรู
Educational Assistive Technology for the
Learning Disabilities
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี อุ ป การ ความหมาย
ความเปนมาและความสําคัญ ประเภทของเทคโนโลยีอปุ การ ความหมาย
ของผูบกพรองทางการเรียนรู หลักการเรียนรูของผูบกพรองทางการ
เรียนรู หลักการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูบกพรองทางการเรียนรู
การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใชและการประเมินเทคโนโลยีอปุ การ
สําหรับผูบ กพรองทางการเรียนรู แนวโนมของเทคโนโลยีอปุ การสําหรับ
ผูบกพรองทางการเรียนรูในอนาคต
Concepts of educational assistive technology
definition, historical background and significance of
educational assistive technology, type of educational assistive
technology, definition of the learning disabilities, Learning
principles of learning disabilities, principles of teaching
for the learning disabilities, design, development,
implementation and evaluation of equipment and technology
for people with learning disabilities, trends in technology and
equipment for people with learning disabilities in the future

in education in the future
0503 325 การศึกษานอกสถานที่
2(2-0-4)
Field Trip
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการศึกษานอกสถานทีความหมาย
่
ความเปนมาและความสําคัญของการจัดการศึกษานอกสถานที่ หลักการ
วิธีการและเทคนิคการจัดการศึกษานอกสถานที่ หลักการบริหารและ
การจัดการโครงการ เทคนิคการติดตอประสานงาน เทคนิคการบริหาร
จัดการทรัพยากรและงบประมาณในการจัดการศึกษานอกสถานที่
การวางแผน การดําเนินงาน รูปแบบกิจกรรมระหวางการศึกษานอก
สถานที่ และการประเมินผลการดําเนินงานในการจัดการศึกษานอก
สถานที่ แนวโนมของการจัดการศึกษานอกสถานที่ในอนาคต
Concept of field trip study, definition, historical
background and significance of Field trip study, principles,
methods and techniques of management, field trips project
management, coordination techniques, the resource and
budget management techniques for field trips, planning
conduction and evaluation of field trip projects, trends in field
trips study in the future
0503 326 การศึกษาทางไกล
2(2-0-4)
Distance Education
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาทางไกล ความหมาย
ความเปนมาและความสําคัญ ขอบขาย และรูปแบบของการศึกษาทาง
ไกล เทคโนโลยีที่นํามาใชในการศึกษาทางไกล การออกแบบ การสอน
ทางไกล การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําสง และการ
ประเมินการจัดการเรียน การสอนทางไกล แนวโนมของการจัดการการ
ศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในอนาคต
Concept of distance education, definition,
historical background and significance of distance education,
scope and type of distance education, the technology used
in distance education, Instructional design for distance
education, analysis, design, development, delivery and
evaluation of distance education, trends in distance
education in the future

0503 324 สื่อมวลชนทางการศึกษา
2(2-0-4)
Mass Media in Education
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนทางการศึกษา ความหมาย
และความสําคัญของสื่อมวลชนทางการศึกษา หลักการออกแบบการ
สอนมวลชน องคประกอบและกระบวนการออกแบบการสอนมวลชน
วิธีการและเทคนิคการออกแบบการสอนมวลชน การออกแบบและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับมวลชน การนําสื่อการเรียนการสอน
ไปใชกบั มวลชน การประยุกตใชการสือ่ สารมวลชนในการเรียนการสอน
การประเมินการสอนและสื่อการสอนมวลชน จรรยาบรรณของนัก
สื่อสารมวลชน การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิตและการใชสื่อการ
เรียนการสอนมวลชน แนวโนมการสอนมวลชนและสื่อมวลชนที่ใชใน
การศึกษาในอนาคต
Concepts of mass media in education, definition
and significance of mass media in education, mass instructional
design principles, components and processes designed to
instruction the masses, methods and techniques designed
0503 327 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
2(1-2-3)
to teach the masses, design and production of instructional
การศึกษา
media for the public, The implementation of mass media, the
Training for Educational Human
application of mass media for education, Evaluation of teaching
Resource Development
and teaching the masses, ethics of journalism, practice of
แนวคิดเกีย่ วกับการฝกอบรม ความหมาย ความเปนมา
design and production the mass media in education, trends และความสําคัญของการฝกอบรม รูปแบบการฝกอบรม การวิเคราะห
in instructional public and the implementation of mass media ความตองการจําเปนในการฝกอบรม การวิเคราะหผูเขารับการฝก
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

159

อบรม การวิเคราะหเนื้อหาการฝกอบรม หลักการเขียนโครงการฝก
อบรม การบริหารโครงการจัดฝกอบรม เทคโนโลยีทใี่ ชในการฝกอบรม
การออกแบบและพั ฒ นาโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรม
การประเมินในการฝกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณ
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกปฏิบตั อิ อกแบบและจัดโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แนวโนมของการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต
The concept of training, definition historical
background and significance of training, training Model, training
need assessment, learner and content analysis, Principles
of training, training project management, the technology
used in training, design and development training projects or
training courses, evaluation of training, Ethics of human
resource officer, Practice of design and developing training
programs for educational personnel, the trend of training in
the future
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0503 328 สื่อการเรียนการสอนรายบุคคล
2(2-0-4)
Media for Individualized Instruction
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สื่ อ การเรี ย นการสอนรายบุ ค คล
ความหมาย ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนรายบุคคล หลักการ
ออกแบบการสอนรายบุคคล องคประกอบและกระบวนการออกแบบสือ่
การสอนรายบุคคล การผลิตสือ่ การเรียนการสอนรายบุคคล การนําสือ่
การเรียนการสอนรายบุคคลไปใช การประเมินสือ่ การเรียนการสอนราย
บุคคล การฝกปฏิบัติการออกแบบและการผลิตสื่อการเรียน การสอน
รายบุคคล แนวโนมของการสอนรายบุคคลและสื่อการเรียนการสอน
รายบุคคลในอนาคต
Concepts of media for individual learning,
definition and significance of media for individual learning,
Instructional design for individual learning, component
and process of Instructional design for individual learning,
production of media for individual learning, the implementation
of media for individual learning, evaluation of media for
individual learning, Practices of design and produce media
for individual learning, The trend of individual teaching and
media in the future

0503 329 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3)
เพื่อการสื่อสารในการศึกษา
Application of Information Technology
for Communication in Education
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ในการศึกษา ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการศึกษา ประเภทและคุณสมบัติของ
ไอซีทีที่สามารถประยุกตใชในการศึกษา รูปแบบการประยุกตใชไอซีที
เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงานดานบริหาร ดานวิชาการ หรือดานการ
บริการแกสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอื่น หลักการเลือกใชไอซีที
ในการศึกษา เทคนิควิธีการใชไอซีทีในการศึกษา การประเมินการใช
ไอซีทีในการศึกษา แนวโนมของการใชไอซีทีในการศึกษาในอนาคต
Concepts of information and communication
technology (ICT ) for education definition, significance and
role of ICT for education, types and properties of ICT for
applications in education, the application of ICT for development
or improvement of administrative function, service function
and academic function in educational institutions or other
agencies, the implementation of ICT in education, how to
use ICT in education, to evaluate the use of ICT in education,
trends in the implementation of ICT in education in the future
2) วิ ช าเลื อ กเอกคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา ไม น อ ยกว า
2 หนวยกิต
0503 330 การซอมบํารุงรักษาฮารดแวรและซอฟทแวร 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร
Maintenance of Computer Hardware
and Software
การทํางานของฮารดแวรและซอฟทแวรคอมพิวเตอร
กระบวนการวิเคราะหและแกไขปญหาในการซอมบํารุงรักษา การ
เลือกอุปกรณและการติดตั้งโปรแกรมเพื่อการซอมบํารุงรักษา การ
ทดสอบฮารดแวรและซอฟทแวรคอมพิวเตอรหลังการซอมบํารุงรักษา
การประเมินผลการซอมบํารุงรักษาฮารดแวรและซอฟทแวรคอมพิวเตอร
The hardware and software system, process,
analyze and solve problems in maintenance, equipment
selection and installation to maintenance, testing hardware
and software in the computer maintenance, evaluation,
maintenance hardware and software in the computer
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0503 331 การจัดการศูนยสารสนเทศในหนวยงาน 2(2-0-4)
ทางการศึกษา
Information Center and Learning
Resource Management in Institute
ประเภท โครงสร า งและบทบาทหน า ที่ ข องศู น ย
สารสนเทศในหนวยงานทางการศึกษา หลักการแนวคิด ดานการบริหาร
การจัดการ การดําเนินงานและการใหบริการของศูนยสารสนเทศใน
หนวยงานทางการศึกษา
Type, structure and the role of Information
Center and Learning Resource Management in Education,
principle and concept of policy making for management,
operations and services of Information Center and Learning
Resource Management in Education
0503 471 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
Development of Computer Games for
Education
ประวัติและวิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร ประเภท
ของเกม ระดับของเกม บทบาทของเกมคอมพิวเตอร ในการศึกษา
หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา การประยุกตทฤษฎี หลักการและแนวคิดการพัฒนา
ซอฟทแวร การพัฒนาเกมกับทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการสอน
มาใชในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
Historical background and evolution of computer
game, types of games, game ratings, role of game in education,
principle and concept with design and development game
for education, Application of the theory, principles and
concepts of software development, game development with
learning and teaching theory was used to design and develop
computer games for education
1204 204 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
Computer Organization and Architecture
เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 101 ความรูพื้นฐานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร หรือ
0503 112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
Prerequisite : 1204 101 Fundamental of
Computer Science or
0503 112 Fundamental Computer
พื้นฐานระบบดิจิทัล การแทนคาขอมูล โครงสราง
ของระบบคอมพิวเตอร โครงสรางหนวยควบคุม ชนิดของหนวย
ควบคุมและแนวคิดของไพพไลน หนวยประมวลผลคณิตศาสตรและ
ตรรกศาสตร อัลกอริธมึ และการอิมพลีเมนทของการบวกแบบมีจดุ และ

ไมมจี ดุ ทศนิยม การลบ การคูณและการหารรีจสี เตอร ชุดคําสัง่ วัฏจักร
คําสั่ง รูปแบบคําสั่ง โครงสรางและสถาปตยกรรรมหนวยความจํา
หนวยความจําเสมือนและหนวยความจําแคช การติดตอสือ่ สารภายใน
เครื่อง (ระบบบัส) หนวยนําเขาและแสดงผล (อุปกรณไอโอ และ
มาตรฐานของอินเทอรเฟสไอโอแบบตางๆ)
Foundation of digital system, data
representation, the structure of computer system, the
organization of the control units, different types of control
and the concept of pipelining, the Arithmetic and
Logical unit, the algorithms and implementation of fixed-point
and floating-point addition, subtraction, multiplication and
division, registers, instruction sets, instruction cycles, the
organization and the architecture of memory unit, virtual
memory and cache memory, data communication (bus), I/O
unit (I/O devices and standard I/O interfaces)
1204 206 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิทยาการ
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร
Fundamental Mathematics for Computer
Science
เซต ฟงกชนั ความสัมพันธและความสัมพันธเวียนเกิด
ตรรรกะ กราฟและตนไม ความนาจะเปนดีสครีต กราฟระบุทศิ ทางและ
เครื่องสถานะจํากัดสําหรับทฤษฎีการคํานวณ การวิเคราะหเชิงการจัด
ระบบเชิงพีชคณิตและภาษารูปนัยสําหรับปญญาประดิษฐ แคลคูลสั เชิง
ประพจนสําหรับปญญาประดิษฐ
Set, function, relation and recurrence function,
logic, graph and tree, discrete probability, directed graph and
finite state machines for theory of computation, combinatorial
analysis, algebraic systems and formal language for Artificial
Intelligent (AI), proposition calculus for AI
1204 304 การโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
เงือ่ นไขของรายวิชา : 1204 208 การออกแบบและการ
จัดการฐานขอมูล
Prerequisite : 1204 208 Database Management
and Design
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ และ
โพรโตคอลทีซีพีไอพี การออกแบบและพัฒนาที่อยูเว็บ การเขียนภาษา
สคริป การเขียนโปรแกรมดานลูกขาย การเขียนโปรแกรมดานแมขาย
ระบบฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต การสรางเว็บไซตในการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
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Introduction to the internet, WWW and TCP/IP
protocol, web site design and development, script language,
client-sided programming, server-sided programming,
database on the internet, creating web site for e-commerce
business

various network administrator labs (such as web server,
proxy, DHCP server, file server, DNS server), configuration
and setup network devices (such as routers, switches),
network supervision laboratory using both commercial and
open-source software

1204 315 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Wireless Mobile Application Programming
เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม
คอมพิวเตอร
Prerequisite : 1204 104 Principles of Computer
Programming
คลาสและเอพีไอที่สําคัญในการเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณเคลื่อนที่การออกแบบสวนการติดตอกับผูใช การใชงาน
คอมโพเน็นตตา งๆ เพือ่ สรางโปรแกรมบนอุปกรณเคลือ่ นที่ การจัดการ
เหตุการณ การจัดการฐานขอมูลบนอุปกรณเคลือ่ นที่ การเขียนเกมบน
อุปกรณเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมสงขอความ และติดตอเซิฟเวอร
Classes and API for mobile application
programming, user interface design, custom items for mobile
application, programming with event handling, programming
with mobility database, mobile game programming, SMS and
server side programming

1205 413 การพัฒนาแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Animation Development
ความหมายและความสําคัญของแอนิเมชันตอการ
ศึกษา รูปแบบของแอนนิเมชั่น และมัลติมีเดียเพื่อสรางสรรคการเรียน
รูในดานตาง ๆ กระบวนการพัฒนาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย โดยการ
ประยุกตหลักการและทฤษฎีการพัฒนาซอฟทแวรภายใตทฤษฎีการ
เรียนรูของผูเรียน
Definition and significance of animation
education, form of animation and multimedia to create
various learning, process of animation development through
application of principles and theory of learners
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
เปนรายวิชาในคณะหรือสาขาวิชาอืน่ ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ใหนิสิตสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได

1204 320 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Network Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 202 ระบบสื่อสารขอมูล
และเครือขายคอมพิวเตอร
Prerequisite : 1204 202 Data Communication
Systems and Computer Network
การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร การบริหารจัดการ
ศูนยขอมูล การบริหารเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย การแกไข
เพิ่ ม เติ ม อุ ป กรณ แ ละผู ใ ช ใ หม ใ นระบบ การสร า งสคริ ป โพร ไ ฟล
การสํารองขอมูลและการคืนขอมูล การแกไขปญหาในเครือขาย และ
ปฏิบัติการดานการบริหารจัดการเครือขายที่หลากหลาย (เชน การติด
ตั้งเครื่องแมขายเว็บ ระบบพร็อกซี่ ดีเอชซีพี เครื่องแมขายบริการไฟล
และเครื่องแมขายบริการดีเอ็นเอส เปนตน) การตั้งคาและปรับปรุง
แตงอุปกรณเครือขาย (เชน เราทเตอร สวิทช เปนตน) ปฏิบัติการดูแล
เครือขายโดยใชซอฟทแวรและฮารดแวรแบบระบบเปดเผยโคดตนแบบ
และอุปกรณทางพาณิชย
Computer network administration, data centre
management, server and client administration, additional
management of equipment and users, profile script creation,
data backup and recovery, network trouble shooting and
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

