หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
: Bachelor of Education Program in Educational Technology

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
2.2 ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
Bachelor of Education (Educational Technology)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
B.Ed. (Educational Technology)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
3.1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบงานดานบริหารและธุรการ
3.2 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบงานดาน
วิชาการ
4. ปณิธาน ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูร อบรูและลึกซึ้งในศิลปวิทยาการ มีทักษะและสามารถ
ประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยาและศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูท ี่จะ
เปนบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกที่ดขี องสังคมไทย
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศนที่
กวางไกล มีอุดมการณในการใหบริการวิชาการแกชุมชน ใสใจสังคม ใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางองค
ความรูและพัฒนาวิชาชีพ
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในฐานะนักปฏิบัติการในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
2. เพื่อใหบัณฑิตสามารถผลิต และใหบริการทางเทคโนโลยีการศึกษาได
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความสามารถในการออกแบบทางเทคโนโลยี
การศึกษา
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4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูน ําที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศรัทธา และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวง
ศึกษาธิการเทียบเทา
6.2 มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 คัดเลือกจากผูส มัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.2 คัดเลือกจากผูส มัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับ 1 คาบตอสัปดาห
8.2.2 รายวิชาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หนวยกิต เทากับ 2 หรือ 3 คาบตอสัปดาห
8.2.3 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม 1 หนวยกิต เทากับ 3 – 6 คาบตอสัปดาห
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนคาบบรรยาย ( บ ) คาบปฏิบัติ
( ป ) และคาบทีน่ ักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน ( น ) ตอ 1 สัปดาหแลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธคี ิด
ดังนี้
จํานวนหนวยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขสี่ตัวคือ
1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้
2. เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย
2.1 ตัวที่สองบอกจํานวนคาบบรรยายหรืออภิปราย / สัปดาห
2.2 ตัวที่สามบอกจํานวนคาบปฏิบัติ / สัปดาห
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2.3 ตัวที่สี่บอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา / สัปดาห
เชน 2(2-0-4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง จํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จํานวนคาบ
บรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวนคาบปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง จํานวนคาบทีน่ ักศึกษาตองศึกษาดวย
ตนเองนอกเวลาเรียน
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2537 และ / หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอ ย
กวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนกรณีทนี่ ักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา 12
หนวยกิตใหลงทะเบียนเรียนไดตามจํานวนหนวยกิตทีเ่ หลือ
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2537 และ / หรือทีม่ กี ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
11.2 การสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สอบไดหนวยกิตสะสมไมนอ ยกวา 136 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00

ตอง

4
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจํา
ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
สมหญิง เจริญจิตรกรรม

รองศาสตราจารย
วนิดา จึงประสิทธิ์

ค.บ. (มัธยมศึกษางานวิจัย
วิทยาศาสตรทั่วไป)
- ค ว า ม ต อ ง ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ สื่ อ ส า ร
การศึกษาของโรงเรียนมัธ ยมศึกษาตอนตน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตอนปลาย ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
ไทย, 2530 (หัวหนาโครงการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ดัชนีและเกณฑการประกันคุณภาพของคณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
(ผูวิจัยรวม)
ตํารา
- เทคโนโลยีการศึกษา (นครปฐม : โครงการ
ตํ า รา คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร, 2543
ค.บ.
บทความทางวิชาการ
(มัธยมศึกษา-ชีววิทยา) - ลงในวารสาร “เทคโนฯ-ทับแกว” จํานวน 6
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
บทความ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 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)

ภาระการสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม
10-12

12-15

10-12

15-17
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คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป),
ประทิน คลายนาค วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พระนคร
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

รองศาสตราจารย
ศิริพงศ พยอมแยม

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

ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
- การผลิตรายการโทรทัศนทางการศึกษา.
นครปฐม : โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
- การผลิตวัสดุสําหรับเครื่องฉายภาพนิ่ง.
กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
- เครื่องฉายเพื่อการศึกษา.คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
- ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส : ทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติสําหรับนักเทคโนโลยี
การศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,
2529.
งานวิจัย
- การพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการ
เจียระไนพลอย. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2541.
(ผูวิจัยรวม)
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
การเรียนของนักศึกษาโดยชุดฝกทักษะ
ดวยตนเองเรื่อง การประดิษฐตัวอักษร.
นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร, 2545.
(หัวหนาโครงการฯ)
- ดั ช นี แ ละเกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
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)

ภาระการสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตรใหม
10-12

12-15

12

12-15
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา)
ปจจุบัน หลักสูตรใหม

ตํารา
- การพิมพเบื้องตน กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร, 2529.
- การเลือกและการใชสื่อการเรียน
การสอน. กรุงเทพฯ : โอเดียนส
โตร, 2529.
-

ผูชวยศาสตราจารย
ฐาปนีย ธรรมเมธา

เทคนิคงานกราฟก. กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร, 2534.

ศศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) งานวิจัย
เกียรตินิยมอันดับ 2
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความ
พึงพอใจการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยชุดฝกทักษะดวยตนเองเรื่อง
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา),
การประดิษฐตัวอักษร. นครปฐม :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร, 2545.
(ผูวิจัยรวม)
- การพัฒนากระบวนการเรียนรูเรื่อง
สมุนไพรชุมชนปลักไมลาย อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2545 (ผูวิจัยรวม)
ตํารา
- สื่อการศึกษาเบื้องตน. นครปฐม :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,
2541

10-12

12-15
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12.2 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.
อรจรีย ณ ตะกั่วทุง

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

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 เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2539
- สุดยอดการพัฒนาการเรียนการสอน.
กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพเบรนเน็ท, 2545
- ยอดกลยุทธการจัดการกับชั้นเรียน.
กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพเบรนเน็ท, 2545
- คูมือปฏิบัติการเรียนการสอนยุคใหม. กรุงเทพฯ: สํานัก
พิมพเอ็กซเปอรเน็ท, 2546.
- การประเมินความคุมคาเงินในงาน HRD. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพเอ็กซเปอรเน็ท, 2546
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ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ค.บ. ประถมศึกษา (การสอนพลศึกษา-สังคม),
สุกรี รอดโพธิ์ทอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.S. in Ed. (Educational Technology),
Northern Illinois) USA.
Ph.D. (Instructional Design and Technology),
University of lowa USA.

รองศาสตราจารย ดร.
วิชุดา รัตนเพียร

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ค.บ.มัธยมศึกษา (การสอนสังคมศึกษา-การสอน
ประศักดิ์ หอมสนิท
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
ปม.อ., เทคนิคกรุงเทพ
วิวัฒนชัย สุขทัพภ
กศ.บ. (อาชีวศึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย
กศ.บ. มัธยมศึกษา (ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรี
สมเชาว เนตรประเสริฐ นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน. กรุงเทพฯ: ทุน วิจัยรัชดาภิเษกสมโภช,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
- แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: ทุนวิจัยรัชดาภิเษก
สมโภช, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
ตํารา
- ความรูเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพคุรุสภา, 2544
งานวิจัย
- การพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน. กรุงเทพฯ: ทุน วิจัยรัชดาภิเษกสมโภช,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
- แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: ทุนวิจัยรัชดาภิเษก
สมโภช, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
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13.จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษา ( คน )
ป 2547
30
30
-

ป 2548
30
30
60
-

ป 2549
30
30
30
90
-

ป 2550
30
30
30
30
120
30

ป 2551
30
30
30
30
150
30

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร อาคาร 50 ป และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.2 อุปกรณการสอน
ครุภัณฑของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. หองสมุด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีหนังสือดานเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 384 เลม (ภาษาไทย 178 เลม และภาษาอังกฤษ 206 เลม) และมีวารสารทางดานเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 3 รายการ (วารสารภาษาไทย 1 รายการ และวารสารภาษาอังกฤษ 2 รายการ)
นอกจากนัน้ ฐานขอมูลที่สามารถสืบคนได ไดแก ฐานขอมูล JSTOR ฐานขอมูลของ H.W. Wilson และ
ฐานขอมูลทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับ Thai LIS จํานวน 2 ฐานขอมูล
16. งบประมาณ
16.1 ใชงบประมาณของคณะ ศึกษาศาสตร
16.2 คาใชจายในการผลิตบัณฑิต / คน / ตอปประมาณ

58,000 บาท
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
136 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต
1.1 กลุมมนุษยศาสตร
จํานวนไมนอยกวา
4 หนวยกิต
1.2 กลุมสังคมศาสตร
จํานวนไมนอยกวา
8 หนวยกิต
1.3 กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
1.4 กลุมภาษา
จํานวนไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะเอก
จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู
จํานวนไมนอยกวา
16 หนวยกิต
2.2 วิชาเอก
จํานวนไมนอยกวา
78 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
จํานวน
51 หนวยกิต
27 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
9 หนวยกิต
17.3 รายวิชา
รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก
1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รบั ผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
รหัส 080 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัส 432 ภาควิชาทัศนศิลป คณะอักษรศาสตร
รหัส 450 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร
รหัส 451 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร
รหัส 461 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
รหัส 462 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน คณะศึกษาศาสตร
รหัส 463 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
รหัส 464 ภาควิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
รหัส 465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
รหัส 466 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
รหัส 468 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
รหัส 469 ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร
รหัส 554 คณะเภสัชศาสตร
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2. เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นกั ศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1
2
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
3
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4 หรือระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวที่สอง หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไมนอ ยกวา 33 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Logic)
ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 114 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 8 หนวยกิต
080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
(Man and His Environment)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 139 พลศึกษา
(Physical Education)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
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กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
451 106 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Everyday Life)
ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
(Environmental Pollutions)
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
466 221 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการ 1
(English for Academic Purposes I)
466 222 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการ 2
(English for Academic Purposes II)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม วิชาชีพครู
วิชาบังคับวิชาชีพครู 16 หนวยกิต
462 202 วิธีสอนทั่วไป
(Methods of Teaching)
463 101 จิตวิทยาการศึกษา
(Educational Psychology)
464 211 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
(Philosophy and Concepts in Education)
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation )

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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468 101 สื่อการศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Educational Media)
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
(Computer for Education)
2.2 กลุม วิชาเอก ไมนอยกวา 78 หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 51 หนวยกิต
468 201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(Educational Innovation and Technology)
468 202 การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนศึกษา
(Operation and Maintenance of Audio-Visual Equipment)
468 203 การถายภาพ1
(Photography I)
468 206 โทรทัศนเพื่อการศึกษา
(Educational Television)
468 208 การผลิตวัสดุสําหรับเครื่องฉายภาพนิง่
(Material Production for Still Projectors)
468 209 เทคนิคงานกราฟกสําหรับสื่อการสอน
(Graphic Techniques for Instructional Media )
468 210 คอมพิวเตอรชว ยสอนเบื้องตน
(Introduction to Computer-Assisted Instruction)
468 212 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
(Activities in Educational Technology)
468 218 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา
(Computer Graphics for Education)
468 220 การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน
(Production of Online Courseware)
468 300 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
(Field Experience in Educational Technology)
468 301 การเลือกและการใชสื่อการสอน
(Selection and Utilization of Instructional Media)

3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-12-6)
3(3-0-6)
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468 302 ศูนยสื่อการศึกษา
(Educational Media Center)
468 303 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(Seminar in Educational Innovation and Technology)
468 304 จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา
(Moral and Ethics for Educational Technologists)
468 305 การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
(Individual Study in Educational Technology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอ ยกวา 27 หนวยกิต
2.2.2.1 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
468 204 การถายภาพ 2
3(3-0-6)
(Photography II)
468 205 วิทยุและเครื่องเสียงเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Radio and Audio Equipment)
3(3-0-6)
468 207 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนสําหรับเครื่องมือโสตทัศนศึกษา
(Introduction to Electricity and Electronics for Audio-Visual Equipment)
468 211 งานพิมพเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Printing)
468 213 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสรางสรรค
3(3-0-6)
(Production of Creative Educational Media)
468 214 สื่อสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง
3(3-0-6)
(Media for Self-Instruction)
468 215 การประชาสัมพันธเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Public Relations)
468 216 เทคนิคการนําเสนอและการถายทอดความรู
3(3-0-6)
(Presentation and Knowledge Transfer Techniques)
468 217 เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการฝกอบรม
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 สื่อสําหรับการศึกษาพิเศษ
(Media for Special Education)

3(3-0-6)

2.2.2.2 จากสาขาวิชาอื่นตอไปนี้ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
432 209
432 216
432 219
432 222
450 314
450 411
450 441
450 444

462 201
463 104
463 109
463 117
463 203

ศิลปะกับสังคม
(Art and Society)
ศิลปะเปรียบเทียบ
(Comparative Art)
การเขียนบทสารคดีศิลปะ
(Art Documentary Writing)
การถายภาพสารคดีเชิงศิลปะ
(Art of Essay Photography)
ศิลปสัมพันธ
(Interrelationship Among the Arts)
ศิลปวิจารณ
(Art Criticism)
การสรางภาพประกอบและการตูน
(Illustration and Cartoon)
การออกแบบ 3 มิติ
(Three Dimensional Design)
การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)
กลุมสัมพันธ
(Group Dynamics)
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
(Psychology of Exceptional Children)
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
(Gifted Children)
จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)

2(2-0-4).
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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463 207
463 208
463 215
465 140
465 244
465 243
465 452
469 120
469 203

การจูงใจ
(Motivation)
จิตวิทยาการเรียนรู
(Psychology of Learning)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Industrial and Organizational Psychology)
ศิลปะการใชภาษาไทย
(The Art of Thai Usage)
ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(Language for Advertising and Public Relations)
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
(Thai for Official Purposes)
การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
(Development of Thai Academic Reading and Writing Skills)
แหลงการเรียนรูในชุมชนเพือ่ การศึกษาตลอดชีวิต
(Community Learning Resources for Lifelong Education)
กระบวนการเรียนรูของชุมชน
(Community Learning Processes)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจ ไมนอ ยกวา 9
หนวยกิต
คณะศึกษาศาสตรไดเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเลือกเรียนตามความสนใจ
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 อาชีพศึกษาเบือ้ งตน
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 การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา
2(1-2-3)
(Meditation for Wisdom)
465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ
2 (2-0-4)
(Speech for Specific Purposes)
465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)
466 100 ภาษาอังกฤษเพือ่ นันทนาการ
2(2-0-4)
(English for Recreation)
466 205 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
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 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามีการฝกปฏิบัติการ
ของนักศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน
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17.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
080 103
080107
080 114
080 127
080 139
080 176
080 177

ชื่อรายวิชา
ตรรกวิทยาเบื้องตน
ดนตรีวิจักษ
เลือก 1 รายวิชา
ศิลปวิจักษ
จิตวิทยาเบื้องตน
พลศึกษา
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
เลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
16

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
080 126
080 128
080 156
554 104
080 178
451 106
468 102

ชื่อรายวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
จิตวิทยาพัฒนาการ
มลพิษสิ่งแวดลอม
เลือก 1 รายวิชา
อาหารเพื่อสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
เลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3
19
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
462 202
466 221
468 101
468 201
468 209

ชื่อรายวิชา
วิธีสอนทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
สื่อการศึกษาเบื้องตน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เทคนิคงานกราฟกสําหรับสื่อการสอน
เลือกวิชาเอกจากกลุมรายวิชานอกภาควิชาฯ
เลือกเสรี
รวม

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
20

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
463 101
466 222
468 203
468 208
468 212

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาการศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
การถายภาพ 1
การผลิตวัสดุสําหรับเครื่องฉายภาพนิ่ง
กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
เลือกวิชาเอก
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
21

20
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
464 230
468 202
468 218
468 304

ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนศึกษา
3(3-0-6)
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
เลือกวิชาเอกและหรือเลือกรายวิชาเอกจากลุมรายวิชา
9
นอกภาควิชาฯ
รวม
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
464 211
468 206
468 210
468 220

ชื่อรายวิชา
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
โทรทัศนเพื่อการศึกษา
คอมพิวเตอรชวยสอนเบื้องตน
การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน
เลือกวิชาเอกหรือเลือกวิชาเอกจากกลุมรายวิชา
นอกภาควิชาฯ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
21
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
468 301
468 302
468 303
468 305

ชื่อรายวิชา
การเลือกและการใชสื่อการสอน
ศูนยสื่อการศึกษา
สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษารายบุคคลสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
12

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
468 300

ชื่อรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)
6
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to logic)
ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาตรรกวิทยา ความสัมพันธระหวางตรรกวิทยากับ
ปรัชญาและศาสตรอื่น ๆ ลักษณะการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเพือ่ วิเคราะหและตีคา การใช
เหตุผลในชีวิตประจําวัน และในศาสตรตาง ๆ ทั้งในแงนริ นัย (Deduction) และอุปนัย (Induction)
080 107 ดนตรีวิจักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาองคประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ
ตางประเทศทีส่ ําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะ
ของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอืน่ ทัง้ นีโ้ ดยใหนกั ศึกษาไดฟง
ดนตรีไทย และตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุง สรางรสนิยม ความชื่นชม และความ
สํ า นึ ก ในคุ ณ ค า ของงานสร า งสรรค ท างศิ ล ปะ จากตั ว อย า งศิ ล ปกรรมทั้ ง ในอดี ต และป จ จุ บั น
บทบาทของทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การแสดงออก ทั้งนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย
080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิง่ แวดลอม ซึง่ อาจจําแนกเปนสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนตัว
มนุษยสิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมทัง้ สามประเภททีม่ ีตอการปรับตัว วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษย อิทธิพล ที่
มนุษยมีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทัง้ ในทางสรางสรรคและทําลาย ทัง้ ที่ตั้งใจ และ
ไมตั้งใจหรือรูเทาไมถงึ การณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่จะชวยยกระดับคุณภาพของชีวติ
มนุษยใหสามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ทัง้ ในปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม ทัง้ นี้ใหเนน
การยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของ
จริงและการอภิปรายกลุมยอย
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080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพืน้ ฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยา
พฤติกรรมและการกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การจูงใจ
การรับรู บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปน
ประโยชนในดานตาง ๆ
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตัง้ แตระยะกอนเกิดจนถึง
วัยสูงอายุ เนนความสําคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษา
ปญหาที่เกิดขึน้ ในทุกขั้นพัฒนาการ ตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานัน้ และ
การสงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน
080 139 พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
ศึกษาประวัติพลศึกษาและวิวัฒนาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป ความมุงหมาย
และขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกีฬา
การศึกษากลยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทักษะเบื้องตนของกีฬา
080 156 มลพิษสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)
สวนประกอบ ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆ
เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียที่มีอันตราย แสง เสียง ความรอน รังสี
และมลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะที่เกิดขึ้น
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร และการใชภาษาเพื่อการสื่อ
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 ฝกการฟงการพูดในเรื่องทั่วไป เนนทักษะการอานซึ่งจํา
เปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝกเขียนใหสัมพันธกับเอกสารที่อาน
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึ้น และเนนทักษะการอาน โดยฝกอานเอกสารที่ยากขึ้น
451 106 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Everyday Life)
มาตรการวัด พื้นที่ และปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู และความนาจะเปนการทําบัญชี
รายวัน รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได กําไร การคํานวณอัตราดอกเบี้ย 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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3(3-0-6)
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบของอาหาร
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารทีไ่ มไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับ
สุขภาพ ปญหาโภชนาการ

หมวดวิชาเฉพาะ
432 209 ศิลปะกับสังคม
2(2-0-4)
(Art and Society)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลปทุกสาขา โดยมุงสรางรสนิยม และความรู ความ
เขาใจอยางถองแทเพื่อใหเกิดความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทบาทของทัศนศิลปในยุคปจจุบันซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตทั้งทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และการเมือง ตลอดจนบทบาทศิลปะกั บระบบนิเ วศและสภาพแวดลอมยุคใหม แสดงใหเ ห็น ถึง
ผลกระทบอันเปนพลวัตรทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในโลกตะวันตกและตะวันออก
432 216 ศิลปะเปรียบเทียบ
(Comparative Art)
2(2-0-4)
ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบ เนื้อหา เทคนิค วิธีการ การแสดงออก หนาที่และประโยชน
ของศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกในเรื่องความสัมพันธตอกันและตอมนุษย สังคม สิ่งแวดลอม
432 219 การถายภาพศิลปะเชิงสรางสรรค
2(1-2-3)
(Art Documentary Writing)
ศึกษาหลักวิธีการเขียนบทความและบทรายการสารคดีศิลปะที่นําเสนอในสื่อตาง ๆ
432 222 การถายภาพสารคดีเชิงศิลปะ
2(1-2-3)
(Art of Essay Photography)
ศึ ก ษาการถ า ยภาพสารคดี เ ชิ ง ศิ ล ปะทั้ ง ทางด า นเทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการถ า ยทอดเนื้ อ หา
เรื่องราว เพื่อใหสามารถสื่อความหมายออกมาไดอยางชัดเจนตามความเปนจริง
450 314 ศิลปสัมพันธ
2(2-0-4)
(Interrelationship among the Arts)
ศึกษาความสัมพันธระหวางศิลปะสาขาตาง ๆ เชน ทัศนศิลป ศิลปการแสดง ดนตรี วรรณศิลป
รวมทั้งศิลปะพื้นบานภูมิปญญาทองถิ่นทั่วไป ที่เชื่อมโยงอยูในวิถีชีวิตของมนุษยใน แตละยุคสมัย
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จากอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งการผสมผสานจากการเผยแพร รับไวถายทอดเพื่อใหเห็นถึงความคลี่คลาย
และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความงามไปตามสภาพของสังคมและจิตใจของมนุษย
มีการศึกษานอกสถานที่
450 411 ศิลปวิจารณ
2(2-0-4)
(Art Criticism)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ปรั ช ญาศิ ล ปะในอดี ต และป จ จุ บั น ของนั ก ปรั ช ญาศิ ล ป น ตะวั น ตก และ
ตะวันออก ทั้งที่เปนผลงานศิลปกรรมและขอเขียน เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิดแนวทางการ
สร า งสรรค ศึ ก ษาและฝ ก หั ด วิ เ คราะห วิ จ ารณ ประเมิ น คุ ณ ค า ผลงานศิ ล ปะ และความงามตาม
ความคิ ด ในเชิ ง วิ ช าการ โดยใช ค วามรู จ ากวิ ช าสุ น ทรี ย ศาสตร ท างศิ ล ปะ และวิ ช าอื่ น ๆ มาเป น
พื้นฐานในการวิจารณ
มีการศึกษานอกสถานที่
450 441 การสรางภาพประกอบและการตูน
3(2-2-5)
(Illustration and Cartoon)
ศึกษาคนควาประวัติความเปนมาของภาพเขียนการตูนในประเทศไทย การตูนตางประเทศ และ
ประเภทของการตูนในปจจุบัน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการเขียนภาพการตูนดวยลายเสน และวิธีการ
ระบายสี ศึกษาขอบขายในการวาดภาพประกอบเรื่องในงานออกแบบสิ่งพิมพประเภท 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 สรางหุนจําลองและผลงานขั้นสําเร็จ วิจารณ
แนะนําเปนรายบุคคลและกลุม
462 201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรและ
ผู มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นา หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 การปกครองชั้นเรียน วินัยและการ
เสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทํา
หนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใชสื่อและอุปกรณ
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการ
นิเทศโครงงาน และลักษณะครูที่ดี
463 101 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่มีผลตอการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนที่สัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเสี่ยง ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตการจูงใจ
การวางแผนการสอน การจัดการชั้นเรียน 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)
ศึกษาแนวคิดและความหมายของเด็กพิเ ศษ 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
สําหรับพอแมในการเลี้ยงดูเด็กเหลานี้
463 203 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เปนผลมาจากการกระทําของบุคคลอื่น การนําหลักการ
ทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ การมีความสัมพันธระหวาง
กลุมสังคมบทบาทของผูนําและผูตามในสังคม การรวมมือและความขัดแยงในสังคม การพัฒนา
ทัศนคติ และการแกปญหาสังคมตามหลักการทางจิตวิทยา
463 207 การจูงใจ
3(3-0-6)
(Motivation)
ศึกษาหลักการและกระบวนการในการจูงใจ ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุม
ตาง ๆ ความสําคัญของการจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทางในการวิเคราะหสถานการณ
และสิ่ ง แวดลอ มเพื่อ เลื อ กหลั ก การและกระบวนการในการจูง ใจใหบุ ค คลกระทํ า พฤติ ก รรมไปสู
เปาหมายที่กําหนด
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463 208 จิตวิทยาการเรียนรู
3(3-0-6)
(Psychology of Learning)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎีก ารเรี ย นรู ประเภทของการเรี ย นรู การนํ า แนวคิ ด ทฤษฎี ต ลอดจน
ผลการวิจัยที่ เกี่ ยวของกับการเรียนรูมาวิเคราะห และทดลองปฏิ บัติเพื่อเปนแนวทางสําหรับการ
ประยุกตใชในการทํางานดานจิตวิทยาและการแนะแนว และในชีวิตประจําวัน
463 215 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
(Industrial and Organizational Psychology)
ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นํามาใชในวงการอุตสาหกรรม 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
เทคนิคและเครื่องมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล และการ
เขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี
463 222 อาชีพศึกษาเบื้องตน
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)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่ วกับอาหาร
ความสําคัญของโภชนาการทีม่ ีตอสุขภาพและสังคม
หนาที่ของโภชนาการ กระบวนการยอย การดูดซึม การขับถาย วิธกี ินอาหารที่ถกู ตอง อาหารสําหรับ
บุคคลตาง ๆ ปญหาโภชนาการ การจัดอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว การกําหนดรายการอาหาร
และการเลือกซื้อ การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การจัดครัวและระเบียบ การบริโภคอาหาร
ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการในโรงเรียน
2(1-3-2)
464 103 ศิลปะประดิษฐ
(Utilitarian Arts)
ศึกษาความหมายและขอบขายของศิลปะประดิษฐ วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพนื้ บาน เชน งาน
กระดาษ งานดอกไม งานปน แกะสลัก งานเครื่องสาน ซึ่งใชเปนอุปกรณการสอน เครื่องตกแตง
หองเรียน เครื่องประดับและเครื่องใชตาง ๆ ใหผเู รียนสามารถนําความรูทงั้ ทฤษฎีและปฏิบัติไปใช
ประกอบการสอนวิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได
464 104 อัตลักษณศึกษา
3(3-0-6)
(Identity Studies)
ศาสตรที่วาดวยชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และจักรวาล เพื่อศึกษาอัตลักษณของบุคคล ศึกษา
สังคมสิ่งแวดลอม และจักรวาล และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล สังคมและจักรวาล
โดยศึกษาผลึกความรูท ั้งอดีต และปจจุบัน เพื่อนําไปสูก ารเขาใจตนเอง สังคมและจักรวาล อันเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตทีเ่ หมาะสม อันกอใหเกิดผลในทางปองกัน 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
การบริหารการศึ ก ษา การจัด หลักสู ตร วิธีสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุท ธิ์ตามแนว
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อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิดทางการศึกษา
ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตที่ถูกตอง
464 216 การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา
2(1-2-3)
(Meditation for Wisdom)
ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต
เนนการฝกจิตเพือ่ กอใหเกิดปญญาตามแนว
สติปฎฐานสี่หรือวิปสสนากรรมฐาน
กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจัยที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ
ปฎิจจสมุปบาทและกฎแหงกรรม การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มีการศึกษาและปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนที่การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาแบบทดสอบ และเครื่องมือ
วัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน 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)
ศึกษาลักษณะของภาษาที่ใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ความสัมพันธระหวางภาษา
โฆษณากับสื่อตาง ๆ สิ่งที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ หลักการโนมนาวใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ ตลอดจนหลักวาทศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารทางธุรกิจ
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 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)
ศึกษาหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ เชน การเขียนคํารอง คําชี้แจง อนุทนิ เลาเรื่อง แสดงความยินดีแสดงความ
เสียใจ ฯลฯ และพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
465 452 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
(Development of Thai Academic Reading and Writing Skills)
ศึกษาเทคนิคการอานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการควบคูไปกับศึกษาหลักการเขียนทาง
วิ ช าการรู ป แบบต า ง ๆ ศึ ก ษาป ญ หาและแก ป ญ หาการเขี ย นงานทางวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาเป น
รายบุคคล
466 100 ภาษาอังกฤษเพือ่ นันทนาการ
2(2-0-4)
(English for Recreation)
ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเรียนโครงการคายภาษาอังกฤษ
เนนการฝกพูด เรียนรูกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษรวมทัง้ ฝกการ
จัดการคายภาษาอังกฤษ
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466 205 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
2(2-0-4)
(English in Mass Media)
ศึกษาภาษาอังกฤษทัง้ ในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน และคําศัพทเฉพาะสาขาที่
ปรากฏในสื่อสารมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน
466 231 การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
2(2-0-4)
(Reading English for Academic Purposes)
ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธกี ารอานแบบตาง ๆ ในการอานแบบเรียน บทความ
และเอกสารทางวิชาการ พัฒนาความรูดา นคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญจากยอหนาซึ่งมี
โครงสรางแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวิชาการได
466 320 การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(English Presentation)
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทกั ษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบดวย การ
อภิปรายการระดมสมองในหัวเรื่องทีน่ าสนใจในปจจุบนั การเลือกหัวขอที่เหมาะสม การคนขอมูล การ
เขียนโครงรางและขอมูล การเตรียมการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการนําเสนออยางเปนทางการ
รวมถึงบุคลิกภาพ ผูฟ ง ปริบท ที่เกีย่ วของกับการนําเสนอ
466 386 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเตรียมสอบและสมัครงาน
2(2-0-4)
(English for Examination Preparation and Job Applications)
ฝกทักษะพืน้ ฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา เชน TOEFL, TOEIC, IELTS,
FCE และเตรียมภาษาเพื่อการสมัครงาน ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทกั ษะและองคประกอบทางภาษา
ในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ ศึกษากลยุทธในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ ฝกอานเขียนขอมูลที่
มีประโยชนตอการสมัครงาน อันไดแก การอานโฆษณารับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน การ
โทรศัพทนัดหมาย ตลอดจน การฝกกลยุทธในการสอบ
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467 253 ชุมชนศึกษา
3(2-2-5)
(Community Studies)
ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ ประวิติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง บุ ค คลสํ า คั ญ ประชากรและสิ่ ง แวดล อ ม ตลอดจนป ญ หาและการวางแผนเพื่ อ พั ฒ นา
ชุมชน
มีการศึกษานอกสถานที่
467 264 ธรรมปฏิบัติ
2(1-2-3)
(Dharma Practice)
ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ หลักศักยภาพและแนวคิดใน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาตนตามแนวไตรสิกขา วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
กระบวนการฝกและประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา คือ ฝกสมาธิ และวิปสสนาตลอดจน
ตามหลักอานาปานสติ และสติปฏิฐานสี่ ที่สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มีการปฏิบัตินอกสถานที่
468 101 สื่อการศึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Educational Media)
ความหมาย พัฒนาการ บทบาทและคุณคาของสื่อการศึกษา หลักการเบื้องตนในการเลือก
การผลิต การใชและการบํารุงรักษาสื่อการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริมการสอน
และการประเมินผลสื่อการศึกษา
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Computer for Education)
หลั ก การนํ า คอมพิ ว เตอร ม าใช เ พื่ อ การศึ ก ษา บทบาทของคอมพิ ว เตอร ที่มี ตอ การศึ ก ษาใน
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)
ทฤษฎีและแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษามาใชในสถานการณตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
468 202 การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือโสตทัศนศึกษา
3(3-0-6)
(Operation and Maintenance of Audio – Visual Equipment)
ระบบกลไกการทํ า งาน เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใช ง าน การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ โสตทั ศ นศึ ก ษา
โดยเฉพาะเครื่องมืออุปกรณที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการศึกษาปจจุบัน การซอมแซมและการ
แกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือโสตทัศนศึกษา
468 203 การถายภาพ 1
3(3-0-6)
(Photography I)
ประวั ติ ก ารถ า ยภาพโดยสั ง เขป การเลื อ กใช ฟ ล ม กล อ งและอุ ป กรณ ป ระกอบในการ
ถายภาพ ตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณ หลักการถายภาพโดยทั่วไป เทคนิคการถายภาพขั้น
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 วิทยุและเครื่องเสียงเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Radio and Audio Equipment)
หลักการทํางานของระบบการขยายเสียงและวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รูจักพิจารณา
เลือกใชอุปกรณในระบบเครื่องเสียงและวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาอยางเหมาะสม การออกแบบ
ติดตั้งระบบเสียงและหองปฏิบัติการทางเสียง หลักการใชวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา บทบาท
ของครูในการใชรายการวิทยุ เทคนิคการเขียนบท และการผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
468 206 โทรทัศนเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Television)
พัฒนาการและบทบาทของโทรทัศนเพื่อการศึกษาของประเทศตาง ๆ และของประเทศไทย
บทบาทและหนาที่ของครูในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหการใชโทรทัศนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การใชโทรทัศนกับการศึกษา บุคลากร สถานที่และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการ ฝก
เขียนบทโทรทัศนและทดลองผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
468 207 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนสําหรับเครื่องมือโสตทัศนศึกษา
3(3-0-6)
(Introduction to Electricity and Electronics for Audio-Visual Equipment)
หลักการเบื้องตนของไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ความปลอดภัยในการใชไฟฟา หลักการทํางาน
ของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสําหรับเครื่องเสียง เครื่องฉายและอุปกรณคอมพิวเตอร
การ
ทํางานของเครื่องและอุปกรณขั้นพื้นฐาน วิเคราะหสาเหตุและการตรวจซอมแกไขขอบกพรอง ฝก
ปฏิบัติการประกอบอุปกรณและการติดตั้งโปรแกรม
มีการศึกษานอกสถานที่
468 208 การผลิตวัสดุสําหรับเครื่องฉายภาพนิ่ง
3(3-0-6)
(Material Production for Still Projectors)
ขั้นตอนและวิธีการผลิตวัสดุที่ใชกับเครื่องฉายภาพนิ่ง ไดแก สไลดประกอบเสียง ฟลมสตริป
และแผ น ใส เพื่ อใช กั บการเรียนการสอน ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิว เตอร เ พื่อการนํ าเสนอใน
ลักษณะของสื่อประสม ตลอดจนศึกษาเทคนิคการใชภาพนิ่งและสื่อประสมใหมีประสิทธิภาพ
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468 209 เทคนิคงานกราฟกสําหรับสื่อการสอน
3(3-0-6)
(Graphic Techniques for Instructional Media)
ทฤษฎีการออกแบบงานกราฟก เนนทักษะปฏิบัติงานสรางสรรค ทั้งดานเทคนิคและวัสดุ การใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานกราฟก การประยุกตใช ทฤษฎีองคประกอบศิลป และทฤษฎีสี สําหรับการ
ผลิตวัสดุกราฟก เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสาร มีกระบวนการวิจารณผลงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
468 210 คอมพิวเตอรชวยสอนเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computer-Assisted Instruction)
การจัดการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอร เทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนในรู ป แบบต า ง ๆ อย า งมี ร ะบบ การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนโดยใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
468 211 งานพิมพเบื้องตน
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)
หลักในการจัดและนําสื่อกิจกรรมมาใชในการเรียนการสอน ไดแก การสรางชุดการสอน การสราง
สถานการณจําลอง นาฏการ การจัดนิทรรศการ การศึกษาแหลงชุมชน และการจัดการศึกษานอก
สถานที่ เพื่อเปนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
มีการศึกษานอกสถานที่
468 213 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสรางสรรค
3(3-0-6)
(Production of Creative Educational Media)
วิธีการ รูปแบบ และสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการผลิตสื่อการศึกษาเชิงสรางสรรค เนนการผลิตดวย
วัสดุราคาเยา วัสดุเหลือใช และวัสดุทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ หลักการออกแบบ
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สื่อการศึกษา และกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค จนสามารถถายทอดออกมาเปนรูปธรรมได
การศึกษาแนวคิดและผลงานของผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อสรางสรรค
มีการศึกษานอกสถานที่
468 214 สื่อสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง
3(3-0-6)
(Media for Self - Instruction)
ความสําคัญ หลักการ และการใชสื่อการสอนแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง การ
รวมทั้ง
ผลิตสื่อสําหรับการเรียนรูดวยตนเองบางประเภท ไดแก บทเรียนแบบโปรแกรม โมดูล
การทดลองใชจริง
468 215 การประชาสัมพันธเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Public Relations)
ความหมาย ความสําคัญ กลวิธีในการดําเนินงานของประชาสัมพันธ เพื่อสรางประชามติระหวาง
ชุมชนและสถาบันที่เกี่ยวของ สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ บทบาทของสื่อมวลชนในการ
สรางงานประชาสัมพันธและคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธที่ดี จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ
468 216 เทคนิคการนําเสนอและการถายทอดความรู
3(3-0-6)
(Presentation and Knowledge Transfer Techniques)
หลักจิตวิทยาการเรียนรูและการถายทอดความรู ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลอยางมี ประสิทธิภาพ
การเตรียมตัว เตรียมเนื้อหา เทคนิคการใชสื่อและอุปกรณเพื่อการนําเสนอชนิดตาง ๆ การสราง
บรรยากาศในการนําเสนอ ทดลองสรางเนื้อหาพรอมกับการนําเสนอ
468 217 เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการฝกอบรม
3(3-0-6)
(Educational Technology for Training)
บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาและนักเทคโนโลยีการศึกษาในการฝกอบรม ศึกษาหลักการ
ทฤษฎี การออกแบบ และวิธีการใชสื่อ ตลอดจนผลการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
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)
การออกแบบและการผลิตสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อการนําเสนอสารสนเทศดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการเนนทฤษฎีการเรียนรู และกระบวนการสื่อสาร
468 220 การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน

3(3-0-6)

(Production of Online Courseware)
แนวคิด หลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสราง
บทเรียนออนไลน การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินชุดการเรียนการสอนออนไลน
468 221 สื่อสําหรับการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
(Media for Special Education)
คุณลักษณะและคุณคาของสื่อชนิดตางๆ ที่เหมาะตอการใชกับการศึกษาพิเศษ
จิตวิทยาเบื้องตนกับการศึกษาพิเศษ การผลิตและการใชสื่อกับการศึกษาพิเศษใหมีประสิทธิภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
6(0-12-6)
468 300 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
(Field Experience in Educational Technology)
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา เน น การผลิ ต การใช การบํ า รุ ง รั ก ษาและการบริ ก าร
สื่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
468 301 การเลือกและการใชสื่อการสอน
3(3-0-6)
(Selection and Utilization of Instructional Media)
ทฤษฎี หลักการเรียนรูและกระบวนการสื่อความหมายของมนุษย เนนเทคนิคการถายทอดความรู
โดยอาศัยสื่อเปนบูรณาการ เพื่อสรางมโนทัศน เกณฑการพิจารณาเลือกสื่อและประเมินประสิทธิภาพ
ของสื่อที่เปนรูปธรรม
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468 302 ศูนยสื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Media Center)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท รูปแบบของศูนยสื่อการศึกษา บทบาทหนาที่ของนัก
เทคโนโลยีการศึกษาตองานของศูนย คุณสมบัติ และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตาง ๆ การจัด
ระบบงานบริ ก ารและขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งาน อาคารสถานที่ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
งบประมาณ และงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมใหงานบริการมีประสิทธิภาพ
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 )
ศึก ษาตามความสนใจของผูเ รียนในขอบขา ยวิช าเทคโนโลยี การศึก ษา นํ า เสนอในลักษณะ
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 การเชื่อมโยงแหลงการเรียนรูในชุมชนสูการศึกษาตลอดชีวิต
2(2-0-4)
469 203 กระบวนการเรียนรูของชุมชน
(Community Learning Process)
ศึกษาสภาพการเรียนรูและการถายทอดความรูของคนในชุมชนในสังคมไทยจากอดีตถึงปจจุบัน
การคงอยูและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู วิเคราะหความเกี่ยวของของกระบวนการเรียนรูกับ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมไทย และใหนักศึกษาไดศึกษากระบวนการเรียนรูของชุมชนตาง ๆ
18. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
สืบเนื่องจากสภาพกระแสสังคมปจจุบันที่มีตอการผลิตบัณฑิตครูของสถาบันการศึกษาตาง ๆ วาเทาที่
ผานมาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร รัฐบาลจึงไดเรงใหมีการปรับปรุงแกไขการผลิตบัณฑิตครูเพื่อให สอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญใหม จึงไดมีการปฏิรูปการศึกษาโดยตราเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น
โดยมีสาระสําคัญใหยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้จากผลการวิจัยของสภาการศึกษาแหงชาติไดขอสรุปวา
ควรใหมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูจาก 4 ป เปน 5 ป เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนและเรียนรู
สาระของวิชาตาง ๆ ใหมากขึ้น 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 ที่เปนวิชาชีพชั้นสูง 5 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาเพื่อไปปฏิบัติ
งานสอน
2. หลักสูตร 4 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษา เพื่อไปปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ นอกจากการสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จึงเสนอหลักสูตร 4 ป สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใน
การทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการสอน เปนนักฝกอบรม เปนนักผลิตสื่อการศึกษา เปนนักเผยแพรความรูนอก
หองเรียน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีรูปแบบในการใหการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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19. ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาที่กําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม
19.1 หลักสูตรเดิมเริ่มใชภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2535
19.2 หลักสูตรปรับปรุงเริ่มใชภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547
20. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
20.1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา
เกณฑทบวง
เดิม
ปรับปรุง
33
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
30
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
กลุมวิชาภาษา
94
86
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84
16
36
วิชาชีพครู
78
35
วิชาเอก
15
วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

6
120

6
122

9
136

จํานวนหนวยกิต
ที่แตกตาง
+3
+8
-20
+43
-15
+3
+14

