หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ ) แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั และสื่ อสารการศึกษา
ชื่ อย่ อปริญญาภาษาไทย ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ ) ภาษาอังกฤษ B.A. in Ed.
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1 สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์
เพื่อนมนุษย์ และ
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
จำนวน 9 หน่วยกิต มีรำยวิชำดังต่อไปนี้
117-101 ศำสตร์พระรำชำและ
3(3-0-6)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
117-102 ควำมเป็ นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 3(3-0-6)
117-103 จิตวิวฒั น์และคิด-ทำ-นำสุข
3(3-0-6)
1.2 สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ และ
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะ และตัวเลข
จำนวน 5 หน่วยกิต มีรำยวิชำดังต่อไปนี้
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร
3(3-0-6)
746-103 ฟิ นแมท
2(2-0-4)
1.3 สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และ การรู้ ดจิ ทิ ลั
จานวน 4 หน่ วยกิต
117-116 กำรรู ้เท่ำทันดิจิทลั
2(2-0-4)
299-104 รู ้คิด รู ้เท่ำทัน
2(2-0-4)
1.4 สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร จานวน 8 หน่ วยกิต
411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ
2(2-0-4)
417-101 ไฮ-อิงลิช
2(2-0-4)
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์
2(2-0-4)
417-191 พัฒนำกำรอ่ำน
2(2-0-4)
1.5 สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา จานวน 4 หน่ วยกิต
สุ นทรียศาสตร์ เลือกเรียนจานวน 2 หน่ วยกิต
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ
2(2-0-4)
277-105 หัตถกรรมสร้ำงสรรค์ดว้ ยเศษวัสดุ 2(2-0-4)
425-101 วัฒนธรรมนำชม
2(2-0-4)
กีฬา
เลือกเรียนจานวน 2 หน่ วยกิต
117-118 โยคะ
1(0-2-1)
281-204 ลีลำศ
1(0-2-1)
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ
1(0-2-1)
281-207 บำสเกตบอล
1(0-2-1)

281-209 วอลเล่ยบ์ อล
281-210 แฮนด์บอล
281-215 เทเบิลเทนนิส
281-216 แบดมินตัน
281-219 ว่ำยน้ ำ
281-220 เปตอง
281-223 มวยไทย
281-225 เทควันโด
281-226 ไอกิโด
281-227 ยูโด
910-111 รำไทยเพื่อสุขภำพ
910-112 โขนเพื่อพัฒนำร่ ำงกำยและจิตใจ
910-113 แจ๊สด้ำนซ์
2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 100 หน่ วยกิต
2.1 วิชาชีพครู จานวน 34 หน่ วยกิต
260-301 ควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน
261-101 วิชำชีพและควำมเป็ นครู
261-102 ภำษำเพื่อกำรสื่ อสำรสำหรับครู
261-301 กำรพัฒนำหลักสูตร
262-303 วิทยำกำรกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อกำรศึกษำสำหรับครู
268-202 จิตวิทยำเพื่อกำรสอนและกำรเรี ยนรู ้
276-301 กำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
276-302 กำรวิจยั เพื่อพัฒนำกำรเรี ยนรู ้
262-111 ปฏิบตั ิกำรสอนในสถำนศึกษำ 1
262-211 ปฏิบตั ิกำรสอนในสถำนศึกษำ 2
262-311 ปฏิบตั ิกำรสอนในสถำนศึกษำ 3
262-411 ปฏิบตั ิกำรสอนในสถำนศึกษำ 4

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(90)
2(90)
2(90)
6(240)

2.2 กลุ่มวิชเฉพาะแขนง จานวน 66 หน่ วยกิต
(1) วิชาบังคับ จานวน 57 หน่ วยกิต
263-102 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
3(2-2-5)
การใช้และบารุ งรักษาอุปกรณ์ดิจิทลั และ
คอมพิวเตอร์

263-202 การถ่ายภาพดิจิทลั เพื่อการสื่ อสารการศึกษา 3(2-2-5)
263-203 กราฟิ กเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
3(2-2-5)
263-204 คณิ ตศาสตร์สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
263-205 เทคโนโลยีดิจิทลั และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-206 การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
3(2-2-5)
และการพัฒนาสื่ อการสอนเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-207 การออกแบบและการจัดการ
3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-301 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
3(2-2-5)
และวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสื่ อสารการศึกษาด้วยระบบ
ดิจิทลั
263-302 การจัดการฐานข้อมูลเพือ่
3(2-2-5)
การสื่ อสารการศึกษา
263-303 ดิจิทลั มีเดียและแอนิเมชัน่ เพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสารการศึกษา
263-304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา 1
263-305 ระบบเครื อข่ายเพื่อการสื่ อสารการศึกษา 3(2-2-5)
263-306 โปรแกรมการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-307 เทคนิคการฝึ กอบรม สัมมนา
3(2-2-5)
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-308 การวางแผนและปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
ทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-309 สัมมนาทางโครงงานเทคโนโลยี
1(0-1-2)
และสื่ อสารการศึกษา
263-401 โครงงานและวิจยั ทางนวัตกรรม
3(2-2-5)
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
263-402 การศึกษานอกสถานที่ทางนวัตกรรม 2(1-2-3)
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
263-403 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
6(0-0-36)
ทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
(2) วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
263-211 กำรผลิตสิ่ งพิมพ์เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ 3(2-2-5)
263-212 กำรออกแบบสื่ อนำเสนอและ
3(2-2-5)
แฟ้มสะสมงำนเพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ

263-213 กำรสร้ำงสรรค์เพื่อกำรรณรงค์
3(2-2-5)
และประชำสัมพันธ์ในกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-214 ภำษำอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีดิจิทลั
3(2-2-5)
และคอมพิวเตอร์
263-215 เทคโนโลยีควำมจริ งเสมือน
3(2-2-5)
263-310 ภำวะผูน้ ำที่มีวสิ ยั ทัศน์ทำงนวัตกรรม
3(2-2-5)
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์
263-311 กำรพัฒนำเกมและแอพลิเคชัน่
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อจัดกำรภำพนิ่งเพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดกำรเสี ยงและ 3(2-2-5)
ภำพเคลื่อนไหว
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-314 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็ จรู ป
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-315 กำรประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทลั
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-316 กำรแสดงและกำรกำกับกำรแสดง
3(2-2-5)
สำหรับวีดิทศั น์เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-317 กำรแพร่ กระจำยนวัตกรรมกำรศึกษำ
3(2-2-5)
263-318 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ 3 มิติ
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-319 โปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำเบื้องต้น 3(2-2-5)
263-320 ดิจิทลั ตรรกะและกำรออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบคอมพิวเตอร์
263-321 เทคโนโลยีดิจิทลั และอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
ของสรรพสิ่ งเพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-322 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ 2
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษำสำมำรถเลือกเรี ยนรำยวิชำใด ๆ ที่สนใจที่เปิ ด
สอนในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ หรื อมหำวิทยำลัยอื่น ๆ
ทั้ งในประเทศและต่ ำ งประเทศ โดยควำมเห็ น ชอบของ
หลักสู ตร/แขนงวิชำ และได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำกอำจำรย์ที่
ปรึ กษำ

แผนการศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสื่ อสารการศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
117-101 ศาสตร์พระราชา
และประโยชน์เพื่อนมนุษย์
417-101 ไฮ-อิงลิช
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์
เลือกสาระสุนทรี ยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
299-101 รู ้คิด รู ้เท่าทัน
xxx-xxx เลือกกีฬา 1 วิชา
วิชาชีพครู
261-101 วิชาชีพและความเป็ นครู
261-102 ภาษาและการสื่ อสารสาหรับครู
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษาสาหรับครู
วิชาบังคับแขนง
-

วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

2
21

วิชาศึกษาทัว่ ไป
117-102 ความเป็ นพลเมืองและจิตสาธารณะ
411-101 ภาษาไทย-ภาษาเธอ
417-102 เพ็นแอนโพสต์
xxx-xxx เลือกกีฬา 1 วิชา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)

วิชาชีพครู
262-111 ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1

2(90)

วิชาบังคับแขนง
263-102 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการใช้
และบารุ งรักษาอุปกรณ์ดิจิทลั และคอมพิวเตอร์
263-203 กราฟิ กเพื่อการสื่ อสารการศึกษา

3(2-2-5)

วิชาเลือกแขนง
วิชาเลือกเสรี
รวม

4
20

3(2-2-5)

-

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
417-191 การพัฒนาการอ่าน
วิชาชีพครู
268-202 จิตวิทยาเพื่อการสอนและการเรี ยนรู ้
262-211 ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
วิชาบังคับแขนง
263-202 การถ่ายภาพดิจิทลั
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-204 คณิ ตศาสตร์สาหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
263-205 เทคโนโลยีดิจิทลั และคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-303 ดิจิทลั มีเดียและแอนิเมชัน่
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
วิชาเลือกแขนง
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-4)

วิชาศึกษาทัว่ ไป
117-116 การรู ้เท่าทันดิจิทลั
117-103 จิตวิวฒั น์และคิด-ทา-นาสุข
วิชาชีพครู

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

2(1-2-3)
2(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
21

วิชาบังคับแขนง
263-206 การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
3(2-2-5)
และการพัฒนาสื่ อการสอนเพื่อสื่ อสารการศึกษา
263-207 การออกแบบและการจัดการระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-302 การจัดการฐานข้อมูลเพือ่
3(2-2-5)
การสื่ อสารการศึกษา
263-305 ระบบเครื อข่ายเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
การศึกษา
วิชาเลือกแขนง
3
รวม
20

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
117-104 การคิดเชิงระบบสู่
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
วิชาชีพครู
261-301 การพัฒนาหลักสูตร
276-301 การวัดและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้
262-303 วิทยาการการจัดการเรี ยนรู ้
262-311 ปฏิบตั ิการการสอนในสถานศึกษา 3
วิชาบังคับแขนง
263-301 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสื่ อสารการ
ศึกษาด้วยระบบดิจิทลั
263-304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา 1
263-309 สัมมนาทางโครงงานเทคโนโลยี
และสื่ อสารการศึกษา
263-402 การศึกษานอกสถานที่ทาง
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)

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

วิชาชีพครู
260-301 ความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน
276-302 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้

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

3(2-2-5)
2(90)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
1(0-1-2)
2(1-2-3)
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วิชาบังคับแขนง
263-306 โปรแกรมการเรี ยนการสอน
ผ่านเว็บเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-307 เทคนิคการฝึ กอบรม สัมมนา
และการทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-308 การวางแผนและปฏิบตั ิการ
ทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-401 โครงงานและวิจยั ทางนวัตกรรม
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
วิชาเลือกแขนง
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
20

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาชีพครู
262-411 ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 4

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับแขนง
6(240) 263-403 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา

6

รวม

6(0-0-36)

6

