
หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรปรบัปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศลิปากร 
 

1.  ชื่อหลักสตูร      
  1.1 ภาษาไทย   :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  1.2 ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Education Program in Educational Technology  
 

2.  ชื่อปริญญา  
2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยกีารศึกษา)  
       ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education (Educational Technology) 
2.2  ชื่อยอภาษาไทย :  ศษ.บ. (เทคโนโลยกีารศึกษา)   
       ชื่อยอภาษาอังกฤษ :  B.Ed. (Educational Technology) 

 
3.  หนวยงานรับผิดชอบ 

3.1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับผิดชอบงานดานบริหารและธุรการ 
3.2 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร  รับผิดชอบงานดาน 
       วิชาการ 

 

4. ปณธิาน ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
4.1 ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร 

 คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูและลึกซึ้งในศิลปวทิยาการ มทีักษะและสามารถ 
ประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยาและศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูที่จะ
เปนบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกที่ดีของสังคมไทย 
      4.2  ปรัชญาของหลกัสูตร 
  บัณฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศนที่
กวางไกล มอุีดมการณในการใหบริการวิชาการแกชุมชน ใสใจสังคม ใชการวจิัยเปนเคร่ืองมือในการสรางองค
ความรูและพฒันาวิชาชีพ  
     4.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเช่ียวชาญในฐานะนักปฏิบัติการในวิชาชีพเทคโนโลยกีารศึกษา  
 2. เพื่อใหบัณฑิตสามารถผลิต และใหบริการทางเทคโนโลยีการศึกษาได 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความสามารถในการออกแบบทางเทคโนโลยี

การศึกษา 
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 4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําที่เทาทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศรัทธา และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเทคโนโลยกีารศึกษา 
 
5. กําหนดการเปดสอน 
 ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2547 
 
6.  คุณสมบติัของผูเขาศกึษา 

6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนยีบัตรอ่ืนที่กระทรวง 
     ศึกษาธิการเทียบเทา 
6.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
 

7. การคัดเลอืกผูเขาศกึษา   
7.1 คัดเลือกจากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ 
         สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
7.2 คัดเลือกจากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร      
 

8.   ระบบการศึกษา   
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค 
8.2 การคิดหนวยกิต 

8.2.1 รายวชิาบรรยาย   1  หนวยกิต  เทากับ  1  คาบตอสัปดาห 
8.2.2 รายวชิาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  1  หนวยกติ  เทากับ 2 หรือ 3  คาบตอสัปดาห 

     8.2.3  รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม  1 หนวยกิต  เทากบั 3 – 6 คาบตอสัปดาห 
 ในแตละรายวิชากาํหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จาํนวนคาบบรรยาย ( บ )  คาบปฏิบัติ 

( ป )   และคาบทีน่ักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน ( น )  ตอ 1 สัปดาหแลวหารดวย 3    ซึ่งมวีิธคิีด  
ดังนี ้
    จํานวนหนวยกิต        =        บ + ป + น 
                                                                                      3 
            การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขส่ีตัวคือ   

1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ     เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้    
2. เลขตัวที่สอง  สาม  และส่ี     อยูในวงเล็บบอกโดย 

2.1    ตัวที่สองบอกจํานวนคาบบรรยายหรืออภิปราย / สัปดาห     
2.2    ตัวที่สามบอกจํานวนคาบปฏิบัติ / สัปดาห  
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2.3    ตัวที่ส่ีบอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา / สัปดาห   
เชน   2(2-0-4)    เลข  2  นอกวงเล็บหมายถึง  จาํนวนหนวยกิต   ตัวเลขในวงเล็บ  เลข  2  หมายถึง  จํานวนคาบ
บรรยาย  เลข  0  หมายถงึ  จาํนวนคาบปฏิบัติ  และ  เลข  4  หมายถึง  จํานวนคาบทีน่ักศึกษาตองศึกษาดวย
ตนเองนอกเวลาเรียน                                                                
 

9.    ระยะเวลาการศึกษา  
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  4   ปการศึกษา 
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน  8  ปการศึกษา 

 

10.  การลงทะเบียนเรยีน  
  การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต   พ.ศ. 2537  และ / หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง  โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอย
กวา 12  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9 หนวยกิต  ยกเวนกรณีทีน่ักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา  12  
หนวยกิตใหลงทะเบียนเรียนไดตามจํานวนหนวยกิตทีเ่หลือ 
 

11.  การวัดผลและการสําเร็จการศกึษา   
11.1  การวัดผลการศึกษา 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  
2537 และ / หรือทีม่กีารปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 

 

11.2   การสําเร็จการศึกษา 
   ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา        ตอง
สอบไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 136 หนวยกิต  และไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00 
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12.  อาจารยผูสอน 
 12.1  อาจารยประจํา    

 
ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอนเฉล่ีย 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ป

การศึกษา) 
ตําแหนงทางวิชาการ   ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 
รองศาสตราจารย 
สมหญิง  เจริญจิตรกรรม 

ค.บ. (มัธยมศึกษา- 
วิทยาศาสตรทั่วไป) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานวิจัย 
- ความต อ ง ก า ร เ ทค โน โ ล ยี และ ส่ื อส า ร

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ตอนปลาย ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย, 2530    (หัวหนาโครงการ)  

- ดัชนีและเกณฑการประกันคุณภาพของคณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.   
(ผูวิจัยรวม) 

ตํารา 
- เทคโนโลยีการศึกษา (นครปฐม : โครงการ

ตํารา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย   
ศิลปากร, 2543 

 
10-12 

 

 
12-15 

 

รองศาสตราจารย 
วนิดา  จึงประสิทธิ์ 

ค.บ.  
(มัธยมศึกษา-ชีววิทยา) 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทความทางวิชาการ 
- ลงในวารสาร “เทคโนฯ-ทับแกว” จํานวน 6    

บทความ 
- ลงในวารสาร “Exposure” จํานวน 1           

บทความ 
- ลงในวารสาร “แวนแกว” ของสมาคม

ถายภาพแหงประเทศไทยฯ จํานวน 1 
บทความ 

- ลงในวารสาร “Photos & Grapho” จํานวน 1 
บทความ 

ตํารา 
- โสตทัศนศึกษา (นครปฐม :    โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525) 
- เทคนิคการถายภาพ  (นครปฐม :    โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529) 
- การบริหารและบริการงานโสตทัศนศึกษา 

(นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2532)         

- การถายภาพขั้นสูง (นครปฐม :    โครงการ
ตําราคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย        
ศิลปากร, 2540) 

เอกสารการสอน 
- การฝกจิตสําหรับทุกคน ในรายวิชา  464 216  
- การฝกจิตสําหรับครู (โครงการตําราคณะ 
        ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540) 

 
10-12 

 

 
15-17 
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ชื่อ – สกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระการสอนเฉล่ีย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ตําแหนงทางวิชาการ   ปจจุบัน หลักสูตรใหม 
รองศาสตราจารย 
ประทิน  คลายนาค 

กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป), 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
พระนคร 
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ 
ศึกษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

ตํารา 
- การผลิตรายการโทรทัศนทางการศึกษา. 

นครปฐม : โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 

- การผลิตวัสดุสําหรับเคร่ืองฉายภาพนิ่ง.  
กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527. 

- เคร่ืองฉายเพื่อการศึกษา.คณะศึกษา-
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.  

- ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส : ทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติสําหรับนักเทคโนโลยี
การศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 
2529. 

 
10-12 

 

 
12-15 

 

รองศาสตราจารย 
ศิริพงศ  พยอมแยม 

กศ.บ.(ศิลปศึกษา),  
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร 
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 

งานวิจัย 
- การพัฒนาชุดฝกอบรมเร่ืองการ

เจียระไนพลอย. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2541. 
(ผูวิจัยรวม) 

- การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
การเรียนของนักศึกษาโดยชุดฝกทักษะ
ดวยตนเองเร่ือง การประดิษฐตัวอักษร. 
นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร, 2545. 
(หัวหนาโครงการฯ) 

- ดัชนีและเกณฑการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.นครปฐม : คณะ
ศึกษาศาสตร, 2546. (ผูวิจัยรวม) 

        
 

 
12 

 

 
12-15 
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ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอนเฉล่ีย 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ตําแหนงทางวิชาการ   ปจจุบัน หลักสูตรใหม 
  ตํารา 

- การพิมพเบื้องตน กรุงเทพฯ :  
       โอเดียนสโตร, 2529. 
- การเลือกและการใชส่ือการเรียน

การสอน. กรุงเทพฯ : โอเดียนส
โตร, 2529. 

- เทคนิคงานกราฟก. กรุงเทพฯ :        
        โอเดียนสโตร, 2534. 
 

  

ผูชวยศาสตราจารย 
ฐาปนีย  ธรรมเมธา 

ศศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานวิจัย 
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความ 

พึงพอใจการเรียนของนักศึกษา
โดยชุดฝกทักษะดวยตนเองเร่ือง 
การประดิษฐตัวอักษร. นครปฐม : 
คณะศึกษาศาสตร, 2545.         
(ผูวิจัยรวม) 

- การพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ือง   
สมุนไพรชุมชนปลักไมลาย อําเภอ 

      กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม      
       พ.ศ.2545 (ผูวิจัยรวม) 
ตํารา  
- ส่ือการศึกษาเบื้องตน. นครปฐม :  

โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2541 
 

 
10-12 

 

 
12-15 
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12.2  อาจารยพิเศษ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร. 
อรจรีย  ณ ตะก่ัวทุง 

ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ/โสตทัศนศึกษา) 
(เกียรตินิยม),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D (Instructional Design and Technology), 
University of lowa, U.S.A. 

งานวิจัย 
- ประสิทธิผลของการสอนวิชา 418201 เทคโนโลยี

การศึกษาดวยระบบคูสัญญา. กรุงเทพฯ: คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535 

- แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: ทุนวิจัยรัชดาภิเษก
สมโภช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 

- ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับองคการเอื้อการเรียนรูของ
อาจารยคณะครุศาสตร. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กําลังดําเนินการวิจัย) 

- รูปแบบการใหคําปรึกษาของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย   
ศิลปากร (กําลังวิจัย) 

 
ตํารา 
- เทคนิคการจัดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: 

หางหุนสวนจํากัด เม็ดทรายพร้ินต้ิง, 2539 
- สุดยอดการพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพเบรนเน็ท, 2545 
- ยอดกลยุทธการจัดการกับช้ันเรียน. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพเบรนเน็ท, 2545 
- คูมือปฏิบัติการเรียนการสอนยุคใหม. กรุงเทพฯ: สํานัก

พิมพเอ็กซเปอรเน็ท, 2546. 
- การประเมินความคุมคาเงินในงาน HRD. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพเอ็กซเปอรเน็ท, 2546 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
สุกรี  รอดโพธิ์ทอง 

ค.บ. ประถมศึกษา (การสอนพลศึกษา-สังคม), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
M.S. in Ed. (Educational Technology), 
Northern Illinois)  USA. 
Ph.D. (Instructional Design and Technology), 
University of lowa  USA. 

งานวิจัย 
- การพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน. กรุงเทพฯ: ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช,   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538. 

- แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอรใน           
โรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: ทุนวิจัยรัชดาภิเษก
สมโภช,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

ตํารา 
- ความรูเก่ียวกับส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพคุรุสภา, 2544 
รองศาสตราจารย  ดร. 
วิชุดา  รัตนเพียร 

ค.บ. มัธยมศึกษา (อังกฤษ-ฝร่ังเศส) (เกียรตินิยม) 
M.Ed. (Curriculum and Instruction),              
Pennsylvania State University) 
Ph.D. Instructional Systems (Computer 
Education) , Penn State University) USA 

งานวิจัย 
- การพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน. กรุงเทพฯ: ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช,   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538. 

- แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอรใน           
โรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: ทุนวิจัยรัชดาภิเษก
สมโภช,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ประศักด์ิ  หอมสนิท 

ค.บ.มัธยมศึกษา (การสอนสังคมศึกษา-การสอน
ดนตรี),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
M.S. in Ed. (Instructional Systems 
Technology), Indiana University 
Ed.S. . (Instructional Systems Technology), 
Indiana University USA. 
Ed.D. . (Instructional Systems Technology), 
Indiana University USA. 

 

อาจารย  
วิวัฒนชัย  สุขทัพภ 

ปม.อ., เทคนิคกรุงเทพ 
กศ.บ. (อาชีวศึกษา), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 

รองศาสตราจารย 
สมเชาว  เนตรประเสริฐ 

กศ.บ. มัธยมศึกษา (ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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13.จํานวนนกัศึกษา 
ชั้นปที ่

 
จํานวนนักศึกษา ( คน ) 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ชั้นปที ่1 30 30 30 30 30 
ชั้นปที ่2 - 30 30 30 30 
ชั้นปที ่3 - - 30 30 30 
ชั้นปที ่4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 150 
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
14.  สถานทีแ่ละอุปกรณการสอน 

14.1 สถานที ่
ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร   อาคาร 50 ป และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
 14.2 อุปกรณการสอน 
  ครุภัณฑของคณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
15.  หองสมุด 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร  มหีนงัสือดานเทคโนโลยี
การศึกษา จาํนวน 384 เลม (ภาษาไทย 178 เลม และภาษาอังกฤษ 206 เลม)  และมีวารสารทางดานเทคโนโลยี
การศึกษา จาํนวน 3 รายการ (วารสารภาษาไทย 1 รายการ และวารสารภาษาอังกฤษ 2 รายการ) 
 นอกจากนัน้ฐานขอมูลที่สามารถสืบคนได  ไดแก ฐานขอมูล JSTOR  ฐานขอมูลของ H.W. Wilson  และ
ฐานขอมูลทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับ Thai LIS จํานวน 2 ฐานขอมูล 
 
16.    งบประมาณ   

16.1 ใชงบประมาณของคณะ ศึกษาศาสตร   
16.2 คาใชจายในการผลิตบัณฑติ / คน / ตอปประมาณ  58,000 บาท   
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17.    หลักสตูร 
17.1   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา              136   หนวยกิต 
 17.2   โครงสรางหลักสูตร  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  33  หนวยกติ 
   1.1 กลุมมนษุยศาสตร  จํานวนไมนอยกวา   4   หนวยกิต 
   1.2 กลุมสังคมศาสตร  จํานวนไมนอยกวา   8   หนวยกิต 
   1.3 กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  จาํนวนไมนอยกวา   6   หนวยกิต 
   1.4 กลุมภาษา   จํานวนไมนอยกวา 15   หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะเอก  จํานวนไมนอยกวา 94  หนวยกติ 
   2.1  วิชาชีพครู   จํานวนไมนอยกวา 16   หนวยกิต 
   2.2  วิชาเอก   จํานวนไมนอยกวา 78   หนวยกิต 
        วิชาเอกบังคับ   จํานวน   51   หนวยกิต 
          วิชาเอกเลือก   จํานวนไมนอยกวา 27   หนวยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  จํานวนไมนอยกวา   9  หนวยกติ 
 17.3    รายวชิา    
 รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก  โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม   กลุมละสามหลัก   
 1.    เลขสามหลักแรก     เปนเลขประจําหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ     
  รหัส  080  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
  รหัส  432  ภาควิชาทัศนศิลป คณะอักษรศาสตร 
  รหัส 450  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  451  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  461  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  462  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  463  ภาควิชาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  464  ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  465  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  466  สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  468  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  469  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส  554  คณะเภสัชศาสตร 
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 2.    เลขสามหลักหลัง     เปนเลขบอกรหสัวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี ้
                  เลขตัวแรก     หมายถึง  ระดับชั้นปที่นกัศึกษาปกติควรเรียนได  คือ 
                  1        =       ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที ่1 
   2        =       ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที ่2 
   3        =       ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที ่3 
         4        =       ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที ่4 หรือระดับบัณฑิตศึกษา 
         ตัวที่สอง หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
         ตัวที่สาม หมายถึง  ลําดับที่ของรายวิชา 
 
รายวชิาตามโครงสรางหลกัสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา 33  หนวยกิต   
กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน 4 หนวยกติ 
080 103   ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
                (Introduction to Logic) 
                ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวชิาตอไปนี ้
080 107   ดนตรีวิจักษ                                                2(2-0-4)  
                (Music Appreciation)  
080 114   ศิลปวิจักษ                                                 2(2-0-4)  
                (Art Appreciation) 
กลุมวิชาสังคมศาสตร  จํานวน 8  หนวยกิต  
080 126   มนษุยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
                (Man and His Environment) 
080 127   จิตวิทยาเบ้ืองตน                                       2(2-0-4)  
                (Introduction to Psychology)  
080 128     จิตวิทยาพฒันาการ 2(2-0-4) 
                (Developmental Psychology)  
080 139   พลศึกษา                                                  1(0-2-1)  
                (Physical Education)  
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กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  จํานวน 6 หนวยกิต 
451 106   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  (Mathematics in Everyday Life)  
                 ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ 
080 156   มลพิษส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
   (Environmental Pollutions) 
554 104   อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
   (Food for Health)  
 
กลุมวิชาภาษา  จํานวน 15 หนวยกิต 
080 176   ภาษากับการส่ือสาร 3(3-0-6) 
                (Language and Communication) 
080 177   ภาษาอังกฤษ 1                                             3(2-2-5)  
                (English I) 
080 178   ภาษาอังกฤษ 2                                             3(2-2-5)  
                (English II)  
466 221   ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาการ 1 3(3-0-6) 
                (English for Academic Purposes I) 
466 222  ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาการ 2 3(3-0-6) 
               (English for Academic Purposes II) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1  กลุมวิชาชพีคร ู

วิชาบงัคับวิชาชีพคร ู 16  หนวยกิต 
462 202   วิธีสอนทั่วไป                                  2(2-0-4)  
 (Methods of Teaching)   
463 101   จิตวิทยาการศึกษา                              3(3-0-6)  
 (Educational Psychology)   
464 211   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา                            3(3-0-6) 
 (Philosophy and Concepts in Education)   
464 230   การวัดและประเมินผลการศึกษา                    3(3-0-6)  
 (Educational Measurement and Evaluation )   
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468 101   ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน                            3(2-2-5)  
 (Introduction to Educational Media)    
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  2(1-2-3)  
 (Computer  for   Education)   

 
 2.2  กลุมวิชาเอก  ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ   51  หนวยกิต 
468 201  นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา       3(3-0-6)      
               (Educational Innovation and Technology)   
468 202  การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา                           3(3-0-6) 
               (Operation and Maintenance of Audio-Visual Equipment) 
468 203  การถายภาพ1                                                      3(3-0-6) 
               (Photography I) 
468 206  โทรทัศนเพื่อการศึกษา                                        3(3-0-6) 
               (Educational Television) 
468 208  การผลิตวัสดุสําหรับเคร่ืองฉายภาพนิง่                                   3(3-0-6) 
               (Material Production for Still Projectors) 
468 209  เทคนิคงานกราฟกสําหรับส่ือการสอน                                       3(3-0-6) 
               (Graphic Techniques for Instructional Media ) 
468 210  คอมพิวเตอรชวยสอนเบ้ืองตน                                          3(3-0-6) 
               (Introduction to Computer-Assisted Instruction) 
468 212  กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา                       3(3-0-6) 
               (Activities in Educational Technology) 
468 218  คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา                                  3(3-0-6) 
               (Computer Graphics for  Education) 
468 220  การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน     3(3-0-6) 
               (Production of Online Courseware) 
468 300  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา    6(0-12-6) 
    (Field Experience in Educational Technology) 
468 301  การเลือกและการใชส่ือการสอน                               3(3-0-6) 
               (Selection and Utilization of Instructional Media) 
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468 302  ศูนยส่ือการศึกษา                                            3(3-0-6) 
               (Educational Media Center) 
468 303  สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา                  3(3-0-6) 
               (Seminar in Educational Innovation and Technology) 
468 304  จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6) 
               (Moral and Ethics for Educational Technologists) 
468 305  การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา    3(0-6-3) 
    (Individual Study in Educational Technology) 
 
 2.2.2  วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  27  หนวยกิต 
     2.2.2.1  จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ไมนอยกวา  18   หนวยกิต 
468 204  การถายภาพ 2                                                          3(3-0-6) 
               (Photography II) 
468 205  วิทยุและเคร่ืองเสียงเพื่อการศึกษา                                                    3(3-0-6) 
               (Educational Radio and Audio Equipment) 
468 207  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนสําหรับเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา               3(3-0-6) 
               (Introduction to Electricity and Electronics for Audio-Visual Equipment) 
468 211  งานพิมพเบ้ืองตน                                                       3(3-0-6) 
               (Introduction to Printing) 
468 213  การผลิตส่ือการศึกษาเชิงสรางสรรค                                           3(3-0-6) 
               (Production of Creative Educational Media) 
468 214  ส่ือสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง      3(3-0-6) 
                (Media for Self-Instruction) 
468 215  การประชาสัมพันธเบ้ืองตน                                             3(3-0-6) 
               (Introduction to Public Relations) 
468 216  เทคนิคการนําเสนอและการถายทอดความรู                                  3(3-0-6) 
               (Presentation and Knowledge Transfer Techniques) 
468 217  เทคโนโลยกีารศึกษาสําหรับการฝกอบรม                              3(3-0-6) 
               (Educational Technology for Training ) 
468 219  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา     3(3-0-6) 
               (Computer Multimedia for Education) 
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468 221   ส่ือสําหรับการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6) 
                (Media  for  Special  Education) 
 

2.2.2.2 จากสาขาวชิาอ่ืนตอไปนี้ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
 

432 209         ศิลปะกับสังคม       2(2-0-4). 
                   (Art  and  Society) 
432 216     ศิลปะเปรียบเทียบ       2(2-0-4) 
                  (Comparative  Art) 
432 219     การเขียนบทสารคดีศิลปะ      2(1-2-3) 
                  (Art  Documentary  Writing)  
432 222     การถายภาพสารคดีเชิงศิลปะ     2(1-2-3) 
                  (Art  of  Essay  Photography) 
450 314    ศิลปสัมพันธ       2(2-0-4) 
 (Interrelationship Among the Arts) 
450 411   ศิลปวิจารณ       2(2-0-4) 
                (Art  Criticism) 
450 441    การสรางภาพประกอบและการตูน     3(2-2-5) 
                 (Illustration  and  Cartoon) 
450 444  การออกแบบ  3 มิติ      2(1-2-3) 
                 (Three  Dimensional Design) 
 
462 201 

 
การพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum Development) 

 
3(2-2-5) 

463 104       กลุมสัมพนัธ       3(3-0-6) 
                    (Group Dynamics) 
463 109       จิตวิทยาเด็กพเิศษ       3(3-0-6) 
                    (Psychology of  Exceptional  Children) 
463 117      เด็กที่มีความสามารถพิเศษ      3(3-0-6) 
                   (Gifted Children)  
463 203 จิตวิทยาสังคม       3(3-0-6) 
 (Social Psychology) 
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463 207  การจูงใจ        3(3-0-6) 
 (Motivation) 
463 208 จิตวิทยาการเรียนรู       3(3-0-6) 
                (Psychology  of  Learning) 
463 215  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ     3(3-0-6) 
                (Industrial and Organizational Psychology) 
465 140      ศิลปะการใชภาษาไทย 2(2-0-4) 
 (The Art of Thai Usage)  
465 244 ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ 2(2-0-4) 
 (Language  for  Advertising  and   Public  Relations)  
465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 3(3-0-6) 
 (Thai  for  Official  Purposes)  
465 452 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 

(Development of Thai Academic Reading and Writing Skills) 
3(2-2-5) 

469 120 แหลงการเรียนรูในชุมชนเพือ่การศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Community Learning Resources for Lifelong Education)  
469 203 กระบวนการเรียนรูของชุมชน 2(2-0-4) 
 (Community Learning Processes)  
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจ ไมนอยกวา 9 
หนวยกิต 

คณะศึกษาศาสตรไดเปดรายวิชาสําหรับนกัศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากรเลือกเรียนตามความสนใจ  
ดังตอไปนี้ 
 463  110   การพัฒนาตน      2(2-0-4) 
     (Self Development) 
 463  220   ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ    2(2-0-4) 
     (Educational and Occupational Information) 
 463  221   การศึกษาเฉพาะกรณี      2(1-2-3) 
    (Case Study) 
 463  222   อาชีพศึกษาเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
     (Introduction to Career Education) 
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  464  102    โภชนาการ       2 (2-0-4) 
    (Nutrition) 
  464  103    ศิลปะประดิษฐ      2(1-3-2)  
    (Utilitarian Arts)  

464  104   อัตลักษณศึกษา      3(3-0-6)  
                (Identity Studies) 
 464  201   ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา    2(2-0-4) 
    (Issues and Trends in Education) 
  464  216   การฝกจิตเพื่อพฒันาปญญา     2(1-2-3) 
                      (Meditation for Wisdom) 

465  257   การพูดในโอกาสตาง ๆ     2 (2-0-4) 
                (Speech for Specific Purposes) 

465  258   การเขียนเพื่อการส่ือสาร     2(2-0-4) 
                (Writing for Communication) 

466  100    ภาษาอังกฤษเพือ่นันทนาการ      2(2-0-4) 
      (English for Recreation)  
 466  205     ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน     2(2-0-4) 
                  (English in Mass Media) 
 466  231     การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ    2(2-0-4) 
                  ( Reading English for Academic Purposes) 
 466  320     การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ    2(2-0-4)  
     (English Presentation) 
 466  386     ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน  2(2-0-4) 
                  (English for Examination Preparation and Job Applications) 
 467  253     ชุมชนศึกษา       3(2-2-5) 
                 (Community Studies) 
 467  264     ธรรมปฏิบัติ       2(1-2-3) 
                 (Dharma Practice) 
 
หมายเหตุ การเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ของสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษามีการฝกปฏิบัติการ         

ของนักศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน 
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    17.4  แผนการศกึษา 
 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จํานวนหนวยกิต 
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) 
080107 ดนตรีวิจักษ               เลือก 1 รายวิชา  
080 114 ศิลปวิจักษ              2(2-0-4) 
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) 
080 139 พลศึกษา 1(0-2-1) 
080 176 ภาษากับการส่ือสาร 3(3-0-6) 
080 177 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 

 เลือกเสรี 3 
 รวม 16 

 
 
 

ปที่ 1  ภาคการศกึษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จํานวนหนวยกิต 
080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
080 156 มลพิษส่ิงแวดลอม                  เลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ  
080 178 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
451 106 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

 เลือกเสรี 3 
 รวม 19 
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ปที่ 2  ภาคการศกึษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จํานวนหนวยกิต 
462 202 วิธีสอนท่ัวไป 2(2-0-4) 
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 3(3-0-6) 
468 101 ส่ือการศึกษาเบื้องตน 3(2-2-5) 
468 201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
468 209 เทคนิคงานกราฟกสําหรับส่ือการสอน  3(3-0-6) 

 เลือกวิชาเอกจากกลุมรายวิชานอกภาควิชาฯ 3 
 เลือกเสรี 3 
 รวม 20 

 
 

ปที่ 2  ภาคการศกึษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จํานวนหนวยกิต 
463 101 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 3(3-0-6) 
468 203 การถายภาพ 1 3(3-0-6) 
468 208 การผลิตวัสดุสําหรับเคร่ืองฉายภาพน่ิง 3(3-0-6) 
468 212 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

 เลือกวิชาเอก 6 
 รวม 21 
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ปที่ 3  ภาคการศกึษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จํานวนหนวยกิต 
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
468 202 การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา 3(3-0-6) 
468 218 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
468 304 จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

 เลือกวิชาเอกและหรือเลือกรายวิชาเอกจากลุมรายวิชา
นอกภาควิชาฯ 

9 

 รวม 21 

 
 
 

ปที่ 3  ภาคการศกึษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จํานวนหนวยกิต 
464 211 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
468 206 โทรทัศนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
468 210 คอมพิวเตอรชวยสอนเบื้องตน 3(3-0-6) 
468 220 การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน 3(3-0-6) 

 เลือกวิชาเอกหรือเลือกวิชาเอกจากกลุมรายวิชา 
นอกภาควิชาฯ 

9 

 รวม 21 
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ปที่ 4  ภาคการศกึษาท่ี 1  
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จํานวนหนวยกิต 
468 301 การเลือกและการใชส่ือการสอน 3(3-0-6) 
468 302 ศูนยส่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
468 303 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
468 305 การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 3(0-6-3) 

 รวม 12 

 
 

ปที่ 4  ภาคการศกึษาท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา จํานวนหนวยกิต 
468 300 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 6(0-12-6) 

   
 รวม 6 
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 17.5  คําอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
080 103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
  (Introduction to logic) 
   ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาตรรกวิทยา ความสัมพนัธระหวางตรรกวิทยากับ 

ปรัชญาและศาสตรอ่ืน ๆ ลักษณะการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเพือ่วิเคราะหและตีคา การใช 
เหตุผลในชีวิตประจําวนั และในศาสตรตาง ๆ ทั้งในแงนรินัย (Deduction) และอุปนัย (Induction) 

 
080 107 ดนตรีวิจักษ        2(2-0-4) 
  (Music Appreciation) 
   ศึกษาองคประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ 

ตางประเทศทีสํ่าคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะ
ของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพนัธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอ่ืน  ทัง้นีโ้ดยใหนกัศึกษาไดฟง
ดนตรีไทย และตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  

 
080 114 ศิลปวิจักษ        2(2-0-4) 
  (Art Appreciation) 
  ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนยิม ความช่ืนชม และความ 

สํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมทั้งในอดีต และปจจุบัน       
บทบาทของทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การแสดงออก ทั้งนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย 

 
080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6)  
  (Man and His Environment) 
   ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ซึง่อาจจําแนกเปนส่ิงแวดลอมทีเ่ปนตัว 

มนุษยส่ิงแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของ 
ส่ิงแวดลอมทัง้สามประเภททีม่ีตอการปรับตัว  วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษย อิทธิพล       ที่
มนุษยมีตอส่ิงแวดลอม ซึ่งกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ทัง้ในทางสรางสรรคและทําลาย ทัง้ที่ต้ังใจ และ
ไมต้ังใจหรือรูเทาไมถงึการณ ตลอดจนพจิารณาหาแนวปฏิบัติที่จะชวยยกระดับคุณภาพของชีวติ
มนุษยใหสามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ทัง้ในปจจบัุนและอนาคตไดอยางเหมาะสม ทัง้นี้ใหเนน
การยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ  ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของ
จริงและการอภิปรายกลุมยอย 
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080 127 จิตวิทยาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
  (Introduction to Psychology) 
   ศึกษาพืน้ฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวชิาจิตวทิยา 

พฤติกรรมและการกอใหเกดิพฤติกรรมของมนษุยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  การจูงใจ 
การรับรู บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนาํวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปน 
ประโยชนในดานตาง ๆ 

 
080 128 จิตวิทยาพฒันาการ       2(2-0-4) 
 (Developmental Psychology) 
  ศึกษาพฒันาการของมนุษย ลักษณะพฒันาการโดยทั่วไป ต้ังแตระยะกอนเกิดจนถึง 

วัยสูงอาย ุเนนความสําคัญของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ซึ่งมีผลตอพฒันาการของมนุษย ศึกษา 
ปญหาที่เกิดข้ึนในทุกข้ันพฒันาการ ตลอดจนแนวทางในการปองกนัและแกไขปญหาเหลานัน้และ 
การสงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน 

 
080 139 พลศึกษา        1(0-2-1) 
 (Physical Education) 
  ศึกษาประวัติพลศึกษาและวิวัฒนาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป ความมุงหมาย 

และขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกฬีา 
การศึกษากลยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทกัษะเบ้ืองตนของกฬีา 
 

080 156 มลพิษส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
 (Environmental Pollution) 
  สวนประกอบ ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆ 

เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียที่มีอันตราย แสง เสียง ความรอน รังสี
และมลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะที่เกิดข้ึน 

 
080 176 ภาษากับการส่ือสาร       3(3-0-6) 
            (Language and Communication) 

ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการส่ือสาร และการใชภาษาเพื่อการส่ือ
ความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล  ฝกการใชถอยคํา 
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ประโยค สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค  การใชภาษาใน
เชิงบรรยาย  พรรณนา อธิบาย อภิปราย  

 
080 177 ภาษาอังกฤษ 1       3(2-2-5) 
             (English I) 

   ทบทวนทักษะและฝกการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน ซึ่ง
นักศึกษาไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยมศึกษา ฝกการฟงการพูดในเร่ืองทั่วไป  เนนทักษะการอานซ่ึงจํา  
เปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝกเขียนใหสัมพันธกับเอกสารที่อาน 

 
080 178 ภาษาอังกฤษ 2       3(2-2-5) 
 (English II) 
 วิชาบังคับกอน  : 080 177  ภาษาอังกฤษ 1 
  ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงข้ึน และเนนทักษะการอาน  โดยฝกอานเอกสารที่ยากข้ึน 
 

451 106   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
                (Mathematics in Everyday Life) 

 มาตรการวัด พื้นที่ และปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู และความนาจะเปนการทําบัญชี
รายวัน รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได  กําไร การคํานวณอัตราดอกเบ้ีย การผอนชําระราย
เดือนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

 
466 221   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1      3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes I) 

      อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก  นํา
ขอมูลที่ไดจากการอานมาอภิปราย  นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ 

 
466 222    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2      3(3-0-6) 
             (English for Academic Purposes II) 
             วิชาบังคับกอน : 466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 

                  อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนํา
ขอมูลที่ไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปนทางการ 
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554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
             (Food for Health) 

ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับความตองการอาหารของรางกาย    องคประกอบของอาหาร            
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารทีไ่มไดสัดสวนกบัโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับ
สุขภาพ ปญหาโภชนาการ 

 
 

หมวดวชิาเฉพาะ 

432 209 ศิลปะกับสังคม 2(2-0-4) 
 (Art and Society) 

 ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลปทุกสาขา โดยมุงสรางรสนิยม และความรู ความ
เขาใจอยางถองแทเพื่อใหเกิดความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทบาทของทัศนศิลปในยุคปจจุบันซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตทั้งทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และการเมือง ตลอดจนบทบาทศิลปะกับระบบนิเวศและสภาพแวดลอมยุคใหม แสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบอันเปนพลวัตรทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในโลกตะวันตกและตะวันออก 

 
432 216 ศิลปะเปรียบเทียบ 
 (Comparative Art) 2(2-0-4) 

 ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบ เนื้อหา เทคนิค วิธีการ การแสดงออก หนาที่และประโยชน
ของศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกในเร่ืองความสัมพันธตอกันและตอมนุษย สังคม ส่ิงแวดลอม 

 
432 219 การถายภาพศิลปะเชิงสรางสรรค 2(1-2-3) 
 (Art Documentary Writing) 
  ศึกษาหลักวิธีการเขียนบทความและบทรายการสารคดีศิลปะที่นําเสนอในส่ือตาง ๆ  
 
432 222 การถายภาพสารคดีเชิงศิลปะ 2(1-2-3) 
 (Art of Essay Photography) 

 ศึกษาการถายภาพสารคดีเชิงศิลปะทั้งทางดานเทคนิคและวิธีการในการถายทอดเนื้อหา   
เร่ืองราว เพื่อใหสามารถส่ือความหมายออกมาไดอยางชัดเจนตามความเปนจริง 

 
450 314 ศิลปสัมพันธ 2(2-0-4) 
 (Interrelationship among the Arts) 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางศิลปะสาขาตาง ๆ เชน  ทัศนศิลป ศิลปการแสดง ดนตรี วรรณศิลป 
รวมทั้งศิลปะพ้ืนบานภูมิปญญาทองถิ่นทั่วไป ที่เชื่อมโยงอยูในวิถีชีวิตของมนุษยใน     แตละยุคสมัย
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จากอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งการผสมผสานจากการเผยแพร รับไวถายทอดเพื่อใหเห็นถึงความคลี่คลาย
และการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับความงามไปตามสภาพของสังคมและจิตใจของมนุษย   

             มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
450 411 ศิลปวิจารณ 2(2-0-4) 
 (Art Criticism)  

 ศึกษาแนวคิด  ปรัชญาศิลปะในอดีตและปจจุ บันของนักปรัชญาศิลปนตะวันตก  และ         
ตะวันออก ทั้งที่เปนผลงานศิลปกรรมและขอเขียน เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิดแนวทางการ
สรางสรรค ศึกษาและฝกหัดวิเคราะหวิจารณ ประเมินคุณคาผลงานศิลปะ และความงามตาม
ความคิดในเชิงวิชาการ โดยใชความรูจากวิชาสุนทรียศาสตรทางศิลปะ และวิชาอ่ืน ๆ มาเปน       
พื้นฐานในการวิจารณ   
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
450 441 การสรางภาพประกอบและการตูน 3(2-2-5) 
 (Illustration and Cartoon) 

 ศึกษาคนควาประวัติความเปนมาของภาพเขียนการตูนในประเทศไทย การตูนตางประเทศ และ
ประเภทของการตูนในปจจุบัน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการเขียนภาพการตูนดวยลายเสน และวิธีการ
ระบายสี ศึกษาขอบขายในการวาดภาพประกอบเร่ืองในงานออกแบบสิ่งพิมพประเภท   ตาง ๆ ฝก
ปฏิบัติการเขียนภาพประกอบ  หนังสือสําหรับเด็ก ภาพโปสเตอร วารสารและนิตยสาร  เนนดาน
ทักษะและการนําเสนอผลงาน วิจารณ แนะนําเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

 
450 444 การออกแบบ 3 มิติ 2(1-2-3) 
 (Three Dimension Design) 

 ศึกษาและคนควา ทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบสรางสรรคผลงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ 
โดยคํานึงถึงโครงสราง วัสดุ และกรรมวิธีใหถูกตองเหมาะสม แสดงคุณคาทางความงามในรูปทรงและ
ประโยชนใชสอยและความตองการ ปฏิบัติการรางภาพ สรางหุนจําลองและผลงานข้ันสําเร็จ วิจารณ
แนะนําเปนรายบุคคลและกลุม 

 
462  201 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
 (Curriculum Development) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรและ
ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตร หลักสูตร
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่น การใช
หลักสูตร  การวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 

 
462  202   วิธีสอนทั่วไป        2(2-0-4) 
 (Methods of Teaching) 
  ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญากับวิธีสอน 

หลักและวิธีสอนแบบตาง ๆ วิธีสอนทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดระดับตาง ๆ เทคนิคการ
สอนใหม ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การปกครองช้ันเรียน วินัยและการ
เสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดทํา
หนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใชส่ือและอุปกรณ
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการ
นิเทศโครงงาน และลักษณะครูที่ดี 

 
463  101   จิตวิทยาการศึกษา                                                                               3(3-0-6) 
                 (Educational  Psychology) 

 ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่มีผลตอการศึกษา  ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน  การจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนที่สัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล  
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเส่ียง  ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตการจูงใจ  
การวางแผนการสอน  การจัดการช้ันเรียน  แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 
463 104  กลุมสัมพันธ                                                                    3(3-0-6) 
              (Group  Dynamics) 

 ศึกษาองคประกอบและพัฒนาการของกลุม การปฏิบัติงานและการปรับตัวของสมาชิกในกลุม 
การสรางความยึดเหนี่ยวผูกพันในกลุม การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติภาระกิจตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
463 109 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       3(3-0-6) 
 (Psychology of Exceptional Children) 

             ศึกษาแนวคิดและความหมายของเด็กพิเศษ การวิเคราะหสาเหตุของความผิดปกติและ
พัฒนาการของความผิดปกติ การจําแนกประเภทและลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษกลุมตางๆ 
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษแตละกลุม นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เด็กพิเศษ บทบาทของผูปกครอง ครู และชุมชนตอการพัฒนาเด็กพิเศษ 
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463 110 การพัฒนาตน       2(2-0-4) 
 (Self Development) 
  ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน การรับรูและการตระหนักในตน   การ

ฝกความไวการรูสึกตน การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ การพัฒนากระบวนการคิดและ
เสริมสรางเชาวน การแสดงออกทางอารมณและเชาวนอารมณ การแสดงออกทางบุคลิก   การพัฒนา
ทักษะทางสังคม การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ 

 
463 117   เด็กที่มีความสามารถพิเศษ                                                               3(3-0-6) 
      (Gifted  Children) 

 ศึกษานิยาม   ขอบขาย  และประเภทของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  แนวทางในการพัฒนา 
และสงเสริมความสามารถพิเศษที่มีอยูในตัวเด็กใหปรากฏออกมาอยางเหมาะสม  การจัดการเรียน
การสอนที่พึงประสงคแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  การสรางความตระหนักและความรูความเขาใจ
สําหรับพอแมในการเล้ียงดูเด็กเหลานี้ 

 
463 203   จิตวิทยาสังคม                                                                               3(3-0-6) 
              (Social  Psychology) 

 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เปนผลมาจากการกระทําของบุคคลอ่ืน  การนําหลักการ
ทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ การมีความสัมพันธระหวาง
กลุมสังคมบทบาทของผูนําและผูตามในสังคม  การรวมมือและความขัดแยงในสังคม การพัฒนา
ทัศนคติ และการแกปญหาสังคมตามหลักการทางจิตวิทยา 

 
463 207   การจูงใจ                                                                                  3(3-0-6) 
              (Motivation) 

 ศึกษาหลักการและกระบวนการในการจูงใจ  ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุม
ตาง ๆ ความสําคัญของการจูงใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แนวทางในการวิเคราะหสถานการณ
และส่ิงแวดลอมเพื่อเลือกหลักการและกระบวนการในการจูงใจใหบุคคลกระทํา พฤติกรรมไปสู
เปาหมายที่กําหนด 
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463 208   จิตวิทยาการเรียนรู                                                                          3(3-0-6) 
               (Psychology of  Learning) 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ประเภทของการเรียนรู การนําแนวคิดทฤษฎีตลอดจน
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมาวิเคราะห และทดลองปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางสําหรับการ
ประยุกตใชในการทํางานดานจิตวิทยาและการแนะแนว และในชีวิตประจําวัน 

 
463 215   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ              3(3-0-6) 
               (Industrial  and Organizational Psychology) 

 ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีนํามาใชในวงการอุตสาหกรรม และพฤติกรรมบุคคลใน
องคการ มีความรูและเขาใจถึงวิธีการที่นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมใชศึกษาและวิจัยพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคลากร โดยเฉพาะกระบวนการคิดการเขาใจและการเกิดความรูสึกและอารมณของ
ผูปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ภายในองคการ  เพื่อนําผลมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
463 220  ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ     2(2-0-4) 
    (Educational and Occupational Information) 

ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะของขอมูลที่ดี วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ
ขอมูลทั้งดานการศึกษาและอาชีพใหสัมพันธกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียนทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

 
463 221  การศึกษาเฉพาะกรณี       2(1-2-3) 
    (Case Study) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณี การใช
เทคนิคและเคร่ืองมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล และการ
เขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี 

  
463 222    อาชีพศึกษาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 

     (Introduction to Career Education) 
  ศึกษาพัฒนาการของอาชีพในสังคม ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเองและตลาดแรงงาน 
รวมถึงการปรับตัวในดานตาง ๆ 
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464 102    โภชนาการ         2(2-0-4) 
       (Nutrition) 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัอาหาร ความสําคัญของโภชนาการทีม่ีตอสุขภาพและสังคม     
หนาที่ของโภชนาการ  กระบวนการยอย  การดูดซึม  การขับถาย  วิธกีินอาหารที่ถกูตอง  อาหารสําหรับ
บุคคลตาง ๆ  ปญหาโภชนาการ การจดัอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว การกําหนดรายการอาหาร
และการเลือกซื้อ  การประกอบอาหาร  การถนอมอาหาร  การจดัครัวและระเบียบ การบริโภคอาหาร 
ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการในโรงเรียน 

  
464 103    ศิลปะประดิษฐ       2(1-3-2) 
       (Utilitarian Arts)  

ศึกษาความหมายและขอบขายของศิลปะประดิษฐ วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพืน้บาน เชน   งาน
กระดาษ งานดอกไม งานปน แกะสลัก งานเคร่ืองสาน ซึ่งใชเปนอุปกรณการสอน เคร่ืองตกแตง
หองเรียน เคร่ืองประดับและเคร่ืองใชตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถนําความรูทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติไปใช     
ประกอบการสอนวิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได 

 
464 104    อัตลักษณศึกษา       3(3-0-6) 
                (Identity Studies)  

ศาสตรที่วาดวยชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และจักรวาล เพื่อศึกษาอัตลักษณของบุคคล  ศึกษา
สังคมส่ิงแวดลอม และจักรวาล  และศึกษาความสัมพนัธเชิงปฏิสัมพนัธของบุคคล สังคมและจักรวาล 
โดยศึกษาผลึกความรูทั้งอดีต และปจจุบัน เพื่อนําไปสูการเขาใจตนเอง สังคมและจักรวาล  อันเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตทีเ่หมาะสม อันกอใหเกดิผลในทางปองกนั  และสรางสรรคในการดํารงชีวิต
ของมนุษย  

 
464 201   ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา     2(2-0-4) 
   (Issues and Trends in Education ) 
    ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ ที่เปนสาระ ปญหา และแนวโนมทางการศึกษา 
 
464 211   ปรัชญา และแนวคิดทางการศึกษา     3(3-0-6) 
                (Philosophy and Concepts in Education) 

 ศึกษาความหมายของปรัชญา และความคิดทางการศึกษา ความคิดสําคัญของปรัชญาที่มีตอ
การบริหารการศึกษา การจัดหลักสูตร วิธีสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุทธิ์ตามแนว
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อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิดทางการศึกษา          
ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตที่ถูกตอง 

 
464 216    การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา      2(1-2-3) 
                  (Meditation for Wisdom) 

 ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต เนนการฝกจิตเพือ่กอใหเกิดปญญาตามแนว       
สติปฎฐานส่ีหรือวิปสสนากรรมฐาน กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจัยที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ   
ปฎิจจสมุปบาทและกฎแหงกรรม การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยกุตใชในชีวิตประจําวนั 

   มีการศึกษาและปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี 
 
464 230   การวัดและประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
                (Educational Measurement and Evaluation) 

       ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนที่การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาแบบทดสอบ และเคร่ืองมือ
วัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียน การแปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเวียนระบบ    ตาง 
ๆ ตลอดจนการประยุกตหลักการ เทคนิควิธีใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพแวดลอมของระบบ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและหลักสูตรของสถานศึกษา การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
465 140 ศิลปะการใชภาษา       2(2-0-4) 
 (The Art of Thai Usage) 

   ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะการใชภาษาอยางมีศิลปะ เนนการแกไขขอบกพรองการใชทักษะทาง
ภาษาของผูเรียน 

 
465 243 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ       3(3-0-6) 
 (Thai for Official Purposes) 
   ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภาษากิจธุระ การแกไขขอบกพรองและพัฒนาทักษะการใช

ภาษาเพื่อกิจธุระเพื่อการติดตอในชีวิตประจําวัน กิจธุระเพื่อการปฏิบัติหนาที่พลเมือง มารยาทในการ
ใชภาษา การติดตอสวนราชการและองคกรตางๆ ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสัญญาตางๆ ที่
มีผลผูกพันทางกฎหมาย การสื่อสารทางไปรษณียโทรเลข ตลอดจนการสื่อความที่เปนพิธีการ 
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465 244 ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ    2(2-0-4) 
 (Language for Advertising and Public Relations) 

 ศึกษาลักษณะของภาษาท่ีใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ความสัมพันธระหวางภาษา
โฆษณากับส่ือตาง ๆ ส่ิงที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ หลักการโนมนาวใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ ตลอดจนหลักวาทศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการส่ือสารทางธุรกิจ 
โดยเนนศึกษาหลักการใชภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธองคกร กิจการ
ตาง ๆ และศึกษาวิเคราะห วิจารณภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธในปจจุบัน 

 
465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ      2(2-0-4) 
            (Speech for Specific Purposes) 

ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ เพื่อมารยาทในสังคม ฝกการสรางบุคลิกภาพกลวิธีการพูด
แบบตาง ๆ ตามจุดมุงหมาย  โดยเนนหนักการพูดที่จะตองนําไปใชในโอกาสทั่ว ๆ ไปในสังคม    การ
พูดในฐานะโฆษก พิธีกร ฯลฯ 

 
465 258  การเขียนเพื่อการส่ือสาร      2(2-0-4) 
   (Writing for Communication) 

 ศึกษาหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ เชน การเขียนคํารอง คําช้ีแจง อนทุนิ เลาเร่ือง แสดงความยนิดีแสดงความ
เสียใจ ฯลฯ  และพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 
 

465 452 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
 (Development of Thai Academic Reading and Writing Skills) 
   ศึกษาเทคนิคการอานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการควบคูไปกับศึกษาหลักการเขียนทาง    

วิชาการรูปแบบตาง ๆ ศึกษาปญหาและแกปญหาการเขียนงานทางวิชาการของนักศึกษาเปน
รายบุคคล 

 
466 100   ภาษาอังกฤษเพือ่นันทนาการ      2(2-0-4) 
                  (English for Recreation) 

ฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเรียนโครงการคายภาษาอังกฤษ
เนนการฝกพูด เรียนรูกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษรวมทัง้ฝกการ
จัดการคายภาษาอังกฤษ 
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466  205   ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน      2(2-0-4) 
      (English in Mass Media) 

 ศึกษาภาษาอังกฤษทัง้ในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน และคําศัพทเฉพาะสาขาที่     
ปรากฏในส่ือสารมวลชนตาง ๆ เชน หนงัสือพิมพ นิตยสาร วทิย ุ  โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม ฯลฯ  
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ดาน  ไดแก  ฟง  พูด  อาน และเขียน 

 
466 231   การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ     2(2-0-4) 
                 (Reading English for Academic Purposes) 

 ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธกีารอานแบบตาง ๆ ในการอานแบบเรียน บทความ     
และเอกสารทางวชิาการ พฒันาความรูดานคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญจากยอหนาซึ่งมี
โครงสรางแบบตาง ๆ  เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวชิาการได 

 
466 320    การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ      2(2-0-4) 
                 (English  Presentation) 

 มุงพฒันาผูเรียนใหมีทกัษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบดวย การ     
อภิปรายการระดมสมองในหัวเร่ืองทีน่าสนใจในปจจบัุน การเลือกหวัขอที่เหมาะสม การคนขอมลู การ
เขียนโครงรางและขอมูล การเตรียมการนาํเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการนาํเสนออยางเปนทางการ
รวมถึงบุคลิกภาพ ผูฟง ปริบท ที่เกีย่วของกับการนาํเสนอ  

 
466 386    ภาษาอังกฤษเพือ่การเตรียมสอบและสมัครงาน    2(2-0-4) 
     (English for Examination Preparation and Job Applications) 

ฝกทักษะพืน้ฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา  เชน TOEFL, TOEIC, IELTS,  
FCE และเตรียมภาษาเพื่อการสมัครงาน ฝกการทาํขอสอบ เรียนรูทกัษะและองคประกอบทางภาษา
ในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ  ศึกษากลยทุธในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ ฝกอานเขียนขอมูลที่
มีประโยชนตอการสมัครงาน  อันไดแก การอานโฆษณารับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน การ
โทรศัพทนัดหมาย  ตลอดจน การฝกกลยทุธในการสอบ 
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467 253    ชุมชนศึกษา        3(2-2-5) 
 (Community  Studies) 

 ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ ประวิติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ 
ปกครอง บุคคลสําคัญ ประชากรและส่ิงแวดลอม ตลอดจนปญหาและการวางแผนเพ่ือพัฒนา    
ชุมชน 

 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
467 264 ธรรมปฏิบัติ        2(1-2-3) 
 (Dharma Practice) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ หลักศักยภาพและแนวคิดใน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาตนตามแนวไตรสิกขา วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา 
กระบวนการฝกและประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา คือ ฝกสมาธิ และวิปสสนาตลอดจน
ตามหลักอานาปานสติ และสติปฏิฐานส่ี ที่สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 มีการปฏิบัตินอกสถานที่ 
468 101 ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน       3(2-2-5) 
 (Introduction to Educational Media) 

       ความหมาย พัฒนาการ บทบาทและคุณคาของส่ือการศึกษา หลักการเบ้ืองตนในการเลือก     
การผลิต การใชและการบํารุงรักษาส่ือการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริมการสอน
และการประเมินผลส่ือการศึกษา 

 
468 102  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา      2(1-2-3) 
 (Computer for Education) 

        หลักการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอรที่มีตอการศึกษาใน
รูปแบบตางๆ  และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอรการประยุกตใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการศึกษา  เชน  โปรแกรมระบบ  โปรแกรมประมวลผลคํา  การประมวลผล
ขอมูล  การจัดการฐานขอมูล  การนําเสนอเพื่อการเรียนการสอน  การใชอินเทอรเน็ต และการพัฒนา
เว็บไซคเพื่อการศึกษา 
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468 201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา     3(3-0-6) 
 (Educational Innovation and Technology) 

 ทฤษฎีและแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษามาใชในสถานการณตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา  

มีการศึกษานอกสถานที่ 

468 202 การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา   3(3-0-6) 
 (Operation and Maintenance of Audio – Visual Equipment) 

 ระบบกลไกการทํางาน เทคนิคและวิธีการใชงาน การบํารุงรักษาเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา   
โดยเฉพาะเคร่ืองมืออุปกรณที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการศึกษาปจจุบัน การซอมแซมและการ
แกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดข้ึนจากการใชเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา 

 
468 203 การถายภาพ 1       3(3-0-6) 
 (Photography I) 

 ประวัติการถายภาพโดยสังเขป  การเลือกใชฟลม  กลองและอุปกรณประกอบในการ          
ถายภาพ   ตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณ หลักการถายภาพโดยทั่วไป  เทคนิคการถายภาพข้ัน
พื้นฐาน  ไดแกการถายภาพชวงความชัดลึกตาง ๆ การถายภาพเคลื่อนไหว อิทธิพลของแสงที่มีตอการ
ถายภาพ หลักการจัดองคประกอบภาพ การฝกปฏิบัติการถายภาพ รวมทั้งการลางฟลม และอัดภาพ
ขยายภาพขาว-ดํา   
มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

468 204 การถายภาพ 2       3(3-0-6) 
 (Photography II) 
  พัฒนาการและเทคโนโลยีของการถายภาพ การถายภาพดวยระบบดิจิตอล แสงกับการถายภาพ 

เทคนิคการจัดแสงในสตูดิโอ เทคนิคการจัดทําแบบ (Posing Technique) หลักการจัดองคประกอบ
ภาพ เทคนิคการถายภาพประกอบตางๆ เชน การถายภาพโฆษณา การถายภาพเพื่อชีวิตและสังคม 
การสรางสรรคภาพถายในรูปแบบตางๆ ทั้งจากกระบวนการในหองมืดและจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 มีการศึกษานอกสถานที่ 
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468 205 วิทยุและเคร่ืองเสียงเพื่อการศึกษา     3(3-0-6) 
 (Educational  Radio and Audio Equipment) 

 หลักการทํางานของระบบการขยายเสียงและวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา รูจักพิจารณา
เลือกใชอุปกรณในระบบเคร่ืองเสียงและวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาอยางเหมาะสม การออกแบบ
ติดต้ังระบบเสียงและหองปฏิบัติการทางเสียง หลักการใชวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา   บทบาท
ของครูในการใชรายการวิทยุ เทคนิคการเขียนบท และการผลิตรายการวทิยุเพื่อการศึกษา 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
468 206  โทรทัศนเพื่อการศึกษา      3(3-0-6) 
 (Educational Television) 

 พัฒนาการและบทบาทของโทรทัศนเพื่อการศึกษาของประเทศตาง ๆ และของประเทศไทย 
บทบาทและหนาที่ของครูในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหการใชโทรทัศนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
การใชโทรทัศนกับการศึกษา  บุคลากร   สถานที่และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการ    ฝก
เขียนบทโทรทัศนและทดลองผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

468 207 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนสําหรับเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา  3(3-0-6) 
 (Introduction to Electricity and Electronics for Audio-Visual Equipment) 

 หลักการเบ้ืองตนของไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ความปลอดภัยในการใชไฟฟา หลักการทํางาน
ของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสําหรับเคร่ืองเสียง เคร่ืองฉายและอุปกรณคอมพิวเตอร           การ
ทํางานของเครื่องและอุปกรณข้ันพื้นฐาน วิเคราะหสาเหตุและการตรวจซอมแกไขขอบกพรอง ฝก
ปฏิบัติการประกอบอุปกรณและการติดต้ังโปรแกรม  
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
468 208  การผลิตวัสดุสําหรับเคร่ืองฉายภาพนิ่ง     3(3-0-6) 
 (Material Production for Still Projectors) 

 ข้ันตอนและวิธีการผลิตวัสดุที่ใชกับเคร่ืองฉายภาพนิ่ง ไดแก สไลดประกอบเสียง  ฟลมสตริป 
และแผนใส เพื่อใชกับการเรียนการสอน ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอใน
ลักษณะของส่ือประสม ตลอดจนศึกษาเทคนิคการใชภาพนิ่งและส่ือประสมใหมีประสิทธิภาพ 
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468 209  เทคนิคงานกราฟกสําหรับส่ือการสอน       3(3-0-6) 
 (Graphic Techniques for Instructional Media) 

 ทฤษฎีการออกแบบงานกราฟก เนนทักษะปฏิบัติงานสรางสรรค ทั้งดานเทคนิคและวัสดุ การใช
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับงานกราฟก การประยุกตใช ทฤษฎีองคประกอบศิลป และทฤษฎีสี สําหรับการ
ผลิตวัสดุกราฟก เพื่อการเรียนการสอนและการส่ือสาร มีกระบวนการวิจารณผลงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพ 

 
468 210 คอมพิวเตอรชวยสอนเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer-Assisted Instruction) 

 การจัดการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอร เทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนในรูปแบบตาง ๆ อยางมีระบบ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
468 211  งานพิมพเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
 (Introduction to Printing) 

 ประวัติและพัฒนาการของการพิมพ กระบวนการพิมพลักษณะตาง ๆ วัสดุที่ใชในการพิมพ การ
ออกแบบกราฟก สําหรับตนฉบับการพิมพ การคนควาทดลองการพิมพอยางงาย ศึกษาดูงาน  การ
พิมพเชิงอุตสาหกรรม จากโรงพิมพ การคํานวณราคาการพิมพ    

 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
468 212 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(3-0-6) 
 (Activities in Educational Technology) 

 หลักในการจัดและนําส่ือกิจกรรมมาใชในการเรียนการสอน ไดแก การสรางชุดการสอน การสราง
สถานการณจําลอง นาฏการ การจัดนิทรรศการ การศึกษาแหลงชุมชน และการจัดการศึกษานอก
สถานที่ เพื่อเปนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 

มีการศึกษานอกสถานที่  
 
468 213 การผลิตส่ือการศึกษาเชิงสรางสรรค     3(3-0-6) 
 (Production of Creative Educational Media) 

 วิธีการ  รูปแบบ  และส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการผลิตส่ือการศึกษาเชิงสรางสรรค  เนนการผลิตดวย
วัสดุราคาเยา วัสดุเหลือใช และวัสดุทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ หลักการออกแบบ
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ส่ือการศึกษา และกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค จนสามารถถายทอดออกมาเปนรูปธรรมได 
การศึกษาแนวคิดและผลงานของผูเชี่ยวชาญดานการผลิตส่ือสรางสรรค  
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
468 214 ส่ือสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง     3(3-0-6) 
 (Media for Self - Instruction) 

 ความสําคัญ หลักการ และการใชส่ือการสอนแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง  การ
ผลิตส่ือสําหรับการเรียนรูดวยตนเองบางประเภท  ไดแก บทเรียนแบบโปรแกรม โมดูล         รวมทั้ง
การทดลองใชจริง 

 
468 215 การประชาสัมพันธเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
 (Introduction to Public Relations) 

 ความหมาย ความสําคัญ กลวิธีในการดําเนินงานของประชาสัมพันธ เพื่อสรางประชามติระหวาง
ชุมชนและสถาบันที่เกี่ยวของ ส่ือและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ บทบาทของส่ือมวลชนในการ
สรางงานประชาสัมพันธและคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธที่ดี  จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ 

 
 468 216 เทคนิคการนําเสนอและการถายทอดความรู    3(3-0-6) 
 (Presentation and Knowledge Transfer Techniques) 

 หลักจิตวิทยาการเรียนรูและการถายทอดความรู ข้ันตอนการนําเสนอขอมูลอยางมี ประสิทธิภาพ   
การเตรียมตัว    เตรียมเนื้อหา เทคนิคการใชส่ือและอุปกรณเพื่อการนําเสนอชนิดตาง ๆ    การสราง
บรรยากาศในการนําเสนอ  ทดลองสรางเนื้อหาพรอมกับการนําเสนอ   

 
468 217 เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการฝกอบรม      3(3-0-6) 
 (Educational Technology for Training) 

 บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาและนักเทคโนโลยีการศึกษาในการฝกอบรม ศึกษาหลักการ 
ทฤษฎี การออกแบบ  และวิธีการใชส่ือ  ตลอดจนผลการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ
การฝกอบรม การใชเทคโนโลยีการศึกษาในการฝกอบรมในสถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
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468  218 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา     3(3-0-6) 
 (Computer Graphics  for Education) 

 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพื่อการออกแบบ การผลิตและการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในรูปแบบตาง ๆ 

 
468 219 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                3(3-0-6) 
 (Computer Multimedia for Education) 

 การออกแบบและการผลิตส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เพื่อการนําเสนอสารสนเทศดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยการเนนทฤษฎีการเรียนรู และกระบวนการส่ือสาร 

 
468 220 การผลิตชดุการเรียนการสอนออนไลน     3(3-0-6) 

 (Production of Online Courseware)  
 แนวคิด หลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสราง
บทเรียนออนไลน การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินชุดการเรียนการสอนออนไลน 

 
468 221  ส่ือสําหรับการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6) 
                (Media  for  Special  Education) 

       คุณลักษณะและคุณคาของส่ือชนิดตางๆ ที่เหมาะตอการใชกับการศึกษาพิเศษ 
จิตวิทยาเบ้ืองตนกับการศึกษาพิเศษ การผลิตและการใชส่ือกับการศึกษาพิเศษใหมีประสิทธิภาพ 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
468 300 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา              6(0-12-6) 
                (Field Experience in Educational Technology) 

  ฝกปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา  เนนการผลิต  การใช  การบํารุงรักษาและการบริการ
ส่ือการศึกษาในสถาบันการศึกษาและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
468 301 การเลือกและการใชส่ือการสอน     3(3-0-6) 
 (Selection and Utilization of Instructional Media) 

 ทฤษฎี หลักการเรียนรูและกระบวนการส่ือความหมายของมนุษย เนนเทคนิคการถายทอดความรู 
โดยอาศัยส่ือเปนบูรณาการ เพื่อสรางมโนทัศน เกณฑการพิจารณาเลือกส่ือและประเมินประสิทธิภาพ
ของส่ือที่เปนรูปธรรม 
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468 302 ศูนยส่ือการศึกษา       3(3-0-6) 
 (Educational  Media Center) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท    รูปแบบของศูนยส่ือการศึกษา     บทบาทหนาที่ของนัก
เทคโนโลยีการศึกษาตองานของศูนย คุณสมบัติ และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตาง ๆ การจัด
ระบบงานบริการและข้ันตอนในการดําเนินงาน   อาคารสถานที่    ส่ิงอํานวยความสะดวก        
งบประมาณ และงานอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมใหงานบริการมีประสิทธิภาพ 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
468 303 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 
 (Seminar in Educational Innovation  and Technology) 

 สัมมนาประเด็นปญหาและแนวโนมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เนนการศึกษาตาม
ความสนใจ  
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
468 304  จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6) 
               (Moral and Ethics for Educational Technologists) 

               วิธีการพัฒนาศักยภาพของมนุษยในรูปแบบตางๆ  เนนดานคุณธรรม จริยธรรม โดยอิง
กระบวนการและแนวปฏิบัติทางศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประยุกตใชใหเกิดความสําเร็จใน
วิชาชีพของนักเทคโนโลยีการศึกษา  
มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
468 305   การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา    3(0-6-3) 
 (Individual  Study in Educational Technology ) 

 ศึกษาตามความสนใจของผูเรียนในขอบขายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นําเสนอในลักษณะ
โครงงานหรืองานวิจัย โดยมีอาจารยในสาขาวิชาหรือผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปน       ผู
ควบคุมและประเมินผล 
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469 120 แหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต   3(3-0-6) 
 (Community Learning Resources for Lifelong Education) 

 ศึกษาแนวคิด และขอมูลสภาพแหลงเรียนรูในชุมชน การใชประโยชนและการบริหารแหลงการ
เรียนรูในชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การใหประชาชนและองคกรชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน การเช่ือมโยงแหลงการเรียนรูในชุมชนสูการศึกษาตลอดชีวิต 

 
469 203 กระบวนการเรียนรูของชุมชน      2(2-0-4) 
 (Community Learning Process) 

 ศึกษาสภาพการเรียนรูและการถายทอดความรูของคนในชุมชนในสังคมไทยจากอดีตถึงปจจุบัน 
การคงอยูและการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู วิเคราะหความเกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูกับ
การเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคมไทย และใหนักศึกษาไดศึกษากระบวนการเรียนรูของชุมชนตาง ๆ 

 
18. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร  
 สืบเนื่องจากสภาพกระแสสังคมปจจุบันที่มีตอการผลิตบัณฑิตครูของสถาบันการศึกษาตาง ๆ วาเทาที่
ผานมาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร รัฐบาลจึงไดเรงใหมีการปรับปรุงแกไขการผลิตบัณฑิตครูเพื่อให   สอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญใหม  จึงไดมีการปฏิรูปการศึกษาโดยตราเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542 ข้ึน  
โดยมีสาระสําคัญใหยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง  ทั้งนี้จากผลการวิจัยของสภาการศึกษาแหงชาติไดขอสรุปวา  
ควรใหมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูจาก 4 ป เปน 5 ป เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนและเรียนรู
สาระของวิชาตาง ๆ ใหมากข้ึน  ซึ่งเทาที่ผานมาผูเรียนไดรับองคความรูนอยมาก         ที่ประชุมคณบดีคณะครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  และที่ประชุมคณบดี 4                คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ทั่วประเทศไดหารือรวมกันวา สถาบันที่ผลิตบัณฑิตครูสมควรปรับปรุงหลักสูตร         วิชาชีพครูใหมใหเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดดําเนินการปรับปรุง     หลักสูตรศึกษาศาสตร  โดยแยก
ออกเปน 2 กลุม หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่เปนวิชาชีพช้ันสูง 5 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาเพื่อไปปฏิบัติ 
งานสอน 

2. หลักสูตร 4 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษา เพื่อไปปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ นอกจากการสอน 
 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จึงเสนอหลักสูตร 4 ป สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใน
การทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการสอน  เปนนักฝกอบรม เปนนักผลิตส่ือการศึกษา  เปนนักเผยแพรความรูนอก
หองเรียน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีรูปแบบในการใหการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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19.  ปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาท่ีกําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม 
19.1  หลักสูตรเดิมเร่ิมใชภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2535 
19.2 หลักสูตรปรับปรุงเร่ิมใชภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2547 

 
20. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

20.1  การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 

 เกณฑทบวง เดิม ปรับปรุง ที่แตกตาง 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      กลุมวิชามนุษยศาสตร 
      กลุมวิชาสังคมศาสตร 
      กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร 
      กลุมวิชาภาษา 

30 
- 
- 
- 
- 

30 
- 
- 
- 
- 

33 
- 
- 
- 
- 

+3 
- 
- 
- 
- 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครู 

      วิชาเอก 
      วิชาโท 

84 
- 
- 
- 

86 
36 
35 
15 

94 
16 
78 
- 

+8 
-20 
+43 
-15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 9 +3 

จํานวนหนวยกิตรวม 120 122 136 +14 
 
 
 
 
 
 
 
 


