
แผนการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร แผนการเรียน 5 ป 
ปการศึกษาที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาษาและการสื่อสาร 

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มนุษยศาสตร 

GE-020-001 จรยิธรรมเพื่อการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สังคมศาสตร 

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กีฬาและนันทนาการ 

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-101 ความเปนครู  3(2-2-5) 
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-032-102 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมลู  3(2-2-5) 
ED-032-104 คณิตศาสตรสําหรบัคอมพิวเตอร  3(2-1-5) 

รวม 22 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาษาและการสื่อสาร 

GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาษาและการสื่อสาร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสือ่สาร
เลือก 1 

 3(3-0-6) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ 

สําหรับคร ู 
 2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-032-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
ED-032-101 โปรแกรมประยุกตเพ่ือการศกึษา  3(2-2-5) 
ED-032-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ED-032-104 

คณิตศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

  รวม 22 หนวยกิต 



ปการศึกษาที ่2 
ภาคการศกึษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภาษาและการสื่อสาร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสือ่สาร
เลือก 2 

 2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มนุษยศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตรเลือก 1  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สังคมศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตรเลือก 1  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเลอืก 1 

 2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-032-203 ระบบปฏิบัติการ ED-032-103 
สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร 
ED-032-102 
ขั้นตอนวิธีและ
โครงสรางขอมูล 

3(3-0-6) 

ED-032-208 หลักการพื้นฐานสําหรับพัฒนา
ซอฟแวร 

 3(2-2-5) 

ED-032-207 เครือขายสังคมออนไลนสําหรับ
การศึกษา 

 3(2-2-5) 

   รวม 20 หนวยกิต 
 

ภาคการศกึษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มนุษยศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตรเลือก 2  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สังคมศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตรเลือก 2  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเลอืก 2 

 2(1-2-3) 



หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

 3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-032-201 การศึกษาวงจรและซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร 

 3(2-2-5) 

ED-032-202 กฎหมายและจริยธรรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3(3-0-6) 

ED-032-204 เครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  ED-032-205 ภาษาอังกฤษสาํหรับครูคอมพิวเตอร  2(1-2-3) 

  รวม 20 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาที ่3 
ภาคการศกึษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) 
ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-032-302 ระบบจัดการฐานขอมลูทางการศึกษา ED-032-102 
ขั้นตอนวิธีและ
โครงสรางขอมูล 

3(2-2-5) 

ED-032-304 การออกแบบบทเรียนมัลตมิีเดียเพ่ือ
การศึกษา 

 3(2-2-5) 

ED-032-306 โปรแกรมการสอนผานเว็บ  3(2-2-5) 
ED-032-308 คอมพิวเตอรกราฟก  3(2-2-5) 
ED-032-310 การสรางภาพแอนนิเมชั่นดวย

คอมพิวเตอร 
 3(2-2-5) 

  รวม 21 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศกึษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-002-412 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-032-307 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลอืก 1  3(x-x-x) 

ED-032-301 การสัมมนาคอมพิวเตอรเพ่ือ
การศึกษา 

 3(2-2-5) 

ED-032-303 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
ED-032-305 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขัน้

สูง 
ED-032-106  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

ED-032-309 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร
ทางการศึกษา 

 3(2-2-5) 

  รวม 21 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาที ่4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู1  1(60) 
ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรบัครู  3(2-2-5) 
Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลอืก 1  3(x-x-x) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

ED-032-403 การออกแบบระบบการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนอิเลคทรอนคิส 

 3(2-2-5) 

ED-032-401 โครงการพิเศษดานคอมพิวเตอร
ศึกษา 

 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี Xx-xxx-xxx วิชาเลอืกเสรี 1   3(x-x-x) 

  รวม 16 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู2 ED-005-435 การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู 1 

1(60) 

ED-002-207 การจัดการเรียนรูและการจัดการ 
ชั้นเรียน 

 3(2-2-5) 

ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5) 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

กลุมวิชาเอก 
Xx-xxx-xxx วิชาเอกเลอืก 2  3(x-x-x) 
ED-032-402 การจัดระบบสารสนเทศทางการ

ศึกษา 
 3(2-2-5) 

ED-032-404 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี Xx-xxx-xxx วิชาเลอืกเสรี 2  3(x-x-x) 

  รวม 19 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาที ่5 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ฝกประสบการณ 

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ED-005-436 การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู 2 

6(360) 

  รวม 6 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ดวยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

ฝกประสบการณ 

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 ED-005-537 การ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศกึษา 1 

6(360) 

           รวม 6 หนวยกิต 
 
 


