หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
ชื่ อย่อปริญญาภาษาไทย ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา)
ชื่ อย่อภาษาอังกฤษ B. A. (Educational Technology and Communications)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชำภำษำ จำนวน 9 หน่วยกิต
411-101 ภำษำกับควำมคิดและกำรสื่ อสำร
3(3-0-6)
417-101 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ
3(3-0-6)
417-102 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ
3(2-2-5)
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 6
หน่ วยกิต
วิชำบังคับ
1 หน่วยกิต
281-XXX กีฬำ
1(0-2-1)
วิชำเลือก เลือกเรี ยนจำกรำยวิชำกลุ่มที่ 1
จำนวน 3 หน่วยกิต
264-102 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
282-201 ชีวิตและสุ ขภำพ
3(2-2-5)
425-101 มนุษย์กบั มรดกทำงอำรยธรรม
3(2-2-5)
437-101 ปรัชญำชีวิต
3(3-0-6)
993-101 สุ ขภำวะกำยและจิต
3(2-2-5)
เลือกเรี ยนจำกรำยวิชำกลุ่มที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่ำ
2 หน่วยกิต
261-201 ทักษะกำรคิด
2(1-2-3)
438-101 ศำสนวิถี
2(2-0-4)
761-105 วิถีชีวิตมุสลิม
3(3-0-6)
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย
3(3-0-6)
914-102 สุ นทรี ยภำพในงำนศิลปะ
3(3-0-6)
914-103 ดนตรี กบั สุ นทรี ยภำพในชีวิต
2(2-0-4)
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 6
หน่ วยกิต
299-102 กิจกรรมประกอบหลักสู ตร 1 หน่วยกิต
เลือกรำยวิชำกลุ่มที่ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต
117-112 ภูมิปัญญำในกำรดำเนินชีวิต
3(2-2-5)
196-101 ชีวิตกำรเมืองและควำมเป็ นพลเมือง 3(3-0-6)
299-101 วัฒนวิถีแห่งกำรดำรงชีวิต
3(2-2-5)
426-101 สิ่ งแวดล้อมกับสังคม
3(2-2-5)
427-103 มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชำยแดนใต้
3(3-0-6)
เลือกเรี ยนจำกรำยวิชำกลุ่มที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่ำ
2 หน่วยกิต

117-111 โลกทัศน์อำเซียน
2(2-0-4)
426-104 มนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
2(2-0-4)
426-105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอำเซียน
2(2-0-4)
427-104 อนำคตศึกษำ
3(3-0-6)
870-101 ควำมรู ้เท่ำทันสื่ อและ
3(3-0-6)
กำรใช้สำรสนเทศ
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จานวนไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
วิชำบังคับ 3 หน่วยกิต
748-101 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(2-2-5)
เลือกเรี ยนด้ำนคณิ ตศำสตร์และสถิติวิชำใดวิชำหนึ่ง
จำนวน 3 หน่วยกิต
276-101 โพลและกำรสำรวจ
3(2-2-5)
สำหรับคนรุ่ นใหม่
746-101 คณิ ตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
เลือกเรี ยนด้ำนวิทยำศำสตร์วิชำใดวิชำหนึ่ง
จำนวน 3 หน่วยกิต
299-103 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6)
724-101 วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
724-103 วิทยำศำสตร์กบั สังคม
3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 98 หน่วยกิต
1) พื้นฐานวิชาเอก จานวน
16 หน่ วยกิต
261-101 พื้นฐานการศึกษา
2(2-0-4)
261-301 การพัฒนาหลักสู ตร
3(2-2-5)
261-304 ภาษาไทยสาหรับครู
2(2-0-4)
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
268-202 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
276-201 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5)
2) วิชาเฉพาะสาขา
แบบเอกเดี่ยว จานวนไม่ น้อยกว่า 83 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 56 หน่ วยกิต
263-202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
สาหรับเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา

263-203 การใช้และการบารุ งรักษาสื่ อ
3(2-2-5)
โสตทัศน์เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-204 กราฟิ กพื้นฐานเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
263-205 เทคโนโลยีทางภาพถ่าย
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-206 หลักการและทฤษฎีทาง
3(2-2-5)
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
263-207 คอมพิวเตอร์กราฟิ กเพื่อ
2(1-2-3)
การสื่ อสารการศึกษา
263-208 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-209 การผลิตสิ่ งพิมพ์เพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสารการศึกษา
263-301 การผลิตรายการวิทยุและ
3(2-2-5)
สื่ อเสี ยงเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-302 การผลิตวีดิทศั น์เพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสารการศึกษา
263-303 มัลติมีเดียและอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-304 การออกแบบระบบการสอน
3(2-2-5)
263-305 ระบบการจัดการเรี ยน
3(2-2-5)
การสอนทางไกล
263-307 การวางแผนและการจัดการ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-308 ปฏิบตั ิการทางเทคโนโลยี
2(1-2-3)
และสื่ อสารการศึกษา
263-309 สัมมนาทางเทคโนโลยี
2(1-2-3)
และสื่ อสารการศึกษา
263-401 การศึกษานอกสถานที่
2(1-2-3)
ทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
263-402 โครงงานทางเทคโนโลยี
1(0-2-1)
และสื่ อสารการศึกษา 1
263-403 โครงงานทางเทคโนโลยี
3(2-2-5)
และสื่ อสารการศึกษา 2
263-409 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-0-36)
ทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
- กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้ เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่ อไปนี้ไม่ น้อย
กว่า 27 หน่ วยกิต
263-211 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
ทางการศึกษา

263-212 การออกแบบและ
3(2-2-5)
การสร้างสรรค์สื่อนาเสนอเพื่อการศึกษา
263-311 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
263-312 การบูรณาการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-313 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
และสภาพแวดล้อมใหม่ทางการเรี ยนรู ้
263-314 การผลิตสื่ อภาพถ่ายทาง
3(2-2-5)
การศึกษาด้วยเทคนิคดิจิทลั
263-315 การออกแบบการแสดง
3(2-2-5)
และกากับรายการเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-316 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
3(2-2-5)
และสื่ อสารการศึกษา
263-317 การออกแบบและสร้างสรรค์
3(2-2-5)
มัลติมีเดียขั้นสู ง
263-318 การออกแบบและการพัฒนา
3(2-2-5)
เว็บเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-319 การจัดการศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนรู ้3(2-2-5)
263-411 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ และ 3 มิติ 3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-412 การสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์และ 3(2-2-5)
ประชาสัมพันธ์ในการสื่ อสารการศึกษา
263-413 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
263-414 การประกอบธุรกิจด้าน
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการศึกษา
263-415 การแสดงและการกากับการแสดง 3(2-2-5)
สาหรับวีดิทศั น์การศึกษา
263-416 การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการ
3(2-2-5)
สื่ อสารการศึกษา
263-417 การแพร่ กระจายนวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)
แบบเอกโท
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นวิ ช าเอกไม่ น้ อ ยกว่ า
62 หน่ วยกิต โดยลงทะเบียนเรี ยนวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
จ านวน 56 หน่ วยกิ ต กลุ่ ม วิ ช าเอกเลื อ กอี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า
6 หน่ วยกิต และเลือกเรี ยนวิชาโทจากสาขาวิชาอื่นๆ จานวน
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 56
หน่ วยกิต
263-202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
สาหรับเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา

263-203 การใช้และการบารุ งรักษา
3(2-2-5)
สื่ อโสตทัศน์เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-204 กราฟิ กพื้นฐานเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
263-205 เทคโนโลยีทางภาพถ่าย
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-206 หลักการและทฤษฎี
3(2-2-5)
ทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
263-207 คอมพิวเตอร์กราฟิ กเพื่อ
2(1-2-3)
การสื่ อสารการศึกษา
263-208 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-209 การผลิตสิ่ งพิมพ์เพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสารการศึกษา
263-301 การผลิตรายการวิทยุและ
3(2-2-5)
สื่ อเสี ยงเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-302 การผลิตวีดิทศั น์เพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสารการศึกษา
263-303 มัลติมีเดียและอีเลิร์นนิ่ง
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-304 การออกแบบระบบการสอน
3(2-2-5)
263-305 ระบบการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล 3(2-2-5)
263-307 การวางแผนและการจัดการ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-308 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
2(1-2-3)
และสื่ อสารการศึกษา
263-309 สัมมนาทางเทคโนโลยี
2(1-2-3)
และสื่ อสารการศึกษา
263-401 การศึกษานอกสถานที่ทาง
2(1-2-3)
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
263-402 โครงงานทางเทคโนโลยี
1(0-2-1)
และสื่ อสารการศึกษา 1
263-403 โครงงานทางเทคโนโลยี
3(2-2-5)
และสื่ อสารการศึกษา 2
263-409 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-0-36)
ทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
- กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้ เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่ อไปนี้ไม่
น้ อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
263-211 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
ทางการศึกษา

263-212 การออกแบบและการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
สื่ อนาเสนอเพื่อการศึกษา
263-311 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
263-312 การบูรณาการเทคโนโลยี
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-313 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
และสภาพแวดล้อมใหม่ทางการเรี ยนรู ้
263-314 การผลิตสื่ อภาพถ่ายทางการศึกษา
3(2-2-5)
ด้วยเทคนิคดิจิทลั
263-315 การออกแบบการแสดงและ
3(2-2-5)
กากับรายการเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-316 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
3(2-2-5)
และสื่ อสารการศึกษา
263-317 การออกแบบและสร้างสรรค์
3(2-2-5)
มัลติมีเดียขั้นสู ง
263-318 การออกแบบและการพัฒนา
3(2-2-5)
เว็บเพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-319 การจัดการศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ 3(2-2-5)
263-411 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ และ 3 มิติ
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสารการศึกษา
263-412 การสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์
3(2-2-5)
และประชาสัมพันธ์ในการสื่ อสารการศึกษา
263-413 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
263-414 การประกอบธุรกิจด้าน
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการศึกษา
263-415 การแสดงและการกากับ
3(2-2-5)
การแสดงสาหรับวีดิทศั น์การศึกษา
263-416 การจัดการฐานข้อมูลเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสารการศึกษา
263-417 การแพร่ กระจายนวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)
- กลุ่มวิชาโท นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนวิชาโทจาก
สาขาวิชาอื่น ๆ ในวิทยาเขตปัตตานีไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
นักศึกษำเลือกเรี ยนจำกรำยวิชำเลือกเสรี ที่ภำควิชำต่ำง ๆ
เปิ ดสอน หรื อ เลือกเรี ยนจำกรำยวิชำของทุกคณะที่เปิ ดสอน
ในมหำวิท ยำลัยสงขลำนคริ น ทร์ หรื อโดยทำงคณะเจ้ำของ
รำยวิ ช ำจั ด ให้ เ ป็ นรำยวิ ช ำเลื อ กเสรี ได้ และได้ รั บ ควำม
เห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ ทั้งนี้แนะนำให้เลือกเรี ยนภำษำ
มลำยูเป็ นวิชำเลือกเสรี

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1 เอกเดี่ยว
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
281-xxx กีฬำ
417-101 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
กลุ่ม 2 เลือกเพียง 1 รำยวิชำ
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
กลุ่ม 1 เลือกเพียง 1 รำยวิชำ
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิ ตศำสตร์
กลุ่ม 2 เลือกเพียง 1 รำยวิชำ
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
261-101 พื้นฐำนกำรศึกษำ
วิชาเลือกเสรี
รวมไม่ น้อยกว่ า

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2(2-0-4)
4 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
411-101 ภำษำไทยกับควำมคิดและกำรสื่ อสำร 3(3-0-6)
417-102 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ
3(3-0-6)
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิ ตศำสตร์
3 หน่วยกิต
กลุ่ม 1 เลือกเรี ยน 1 รำยวิชำ
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
3 หน่วยกิต
กลุ่ม 1 เลือกเพียง 1 รำยวิชำ
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-204 กรำฟิ กพื้นฐำนเพื่อกำรศึกษำ
2(1-2-3)
รวม
17

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
748-101 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
268-202 จิตวิทยำสำหรับครู
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-202 ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
สำหรับเทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-206 หลักกำรและทฤษฎีทำง
3(2-2-5)
เทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-207 คอมพิวเตอร์กรำฟิ กเพื่อ
2(1-2-3)
กำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-208 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก
3 หน่วยกิต
รวม
20

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
261-304 ภำษำไทยสำหรับครู
2(2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-203 กำรใช้และกำรบำรุ งรักษำสื่ อ
3(2-2-5)
โสตทัศน์เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-205 เทคโนโลยีทำงภำพถ่ำย
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-209 กำรผลิตสิ่ งพิมพ์เพื่อ
3(2-2-5)
กำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก
6 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
2 หน่วยกิต
รวม
19

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
299-102 กิจกรรมประกอบหลักสู ตร
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
กลุ่ม 2 เลือกเพียง 1 รำยวิชำ
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
261-301 กำรพัฒนำหลักสู ตร
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-302 กำรผลิตวีดิทศั น์เพื่อ
กำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-303 มัลติมีเดียและอีเลิร์นนิ่ง
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-307 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก
รวม

1(0-1-0)
2 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
276-201 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-304 กำรออกแบบระบบกำรสอน
3(2-2-5)
263-305 ระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนทำงไกล 3(2-2-5)
263-308 ปฏิบตั ิกำรทำงเทคโนโลยี
2(1-2-3)
และสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-309 สัมมนำทำงเทคโนโลยี
2(1-2-3)
และสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-402 โครงงำนทำงเทคโนโลยี
1(0-2-1)
และสื่ อสำรกำรศึกษำ 1
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก
6 หน่วยกิต
รวม
20

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-301 กำรผลิตรำยกำรวิทยุและ
3(2-2-5)
สื่ อเสี ยงเพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-401 กำรศึกษำนอกสถำนที่ทำง
2(1-2-3)
เทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-403 โครงงำนทำงเทคโนโลยี
3(2-2-5)
และสื่ อสำรกำรศึกษำ 2
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก
6 หน่วยกิต
รวม
14

ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ
263-409 กำรฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพ
ทำงเทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
รวม

6(0-0-36)
6

ปี ที่ 1 เอกโท
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
281-xxx กีฬำ
417-101 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ กลุ่ม 2
เลือกเพียง 1 รำยวิชำ ไม่น้อยกว่ำ
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
กลุ่ม 1 เลือกเพียง 1 รำยวิชำ
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิ ตศำสตร์
กลุ่ม 2 เลือกเพียง 1 รำยวิชำ
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
261-101 พื้นฐำนกำรศึกษำ
วิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2(2-0-4)
4 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
411-101 ภำษำไทยกับควำมคิดและกำรสื่ อสำร 3(3-0-6)
417-102 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ
3(3-0-6)
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิ ตศำสตร์
กลุ่ม 1 เลือกเรี ยน 1 รำยวิชำ
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
กลุ่ม 1 เลือกเพียง 1 รำยวิชำ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-204 กรำฟิ กพื้นฐำนเพื่อกำรศึกษำ
2(1-2-3)
รวม
17

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
748-101 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
268-202 จิตวิทยำสำหรับครู
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-202 ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
สำหรับเทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-206 หลักกำรและทฤษฎีทำง
3(2-2-5)
เทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-207 คอมพิวเตอร์กรำฟิ กเพื่อ
2(1-2-3)
กำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-208 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
รวม
17

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
261-304 ภำษำไทยสำหรับครู
2(2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-203 กำรใช้และกำรบำรุ งรักษำ
3(2-2-5)
สื่ อโสตทัศน์เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-205 เทคโนโลยีทำงภำพถ่ำย
3(2-2-5)
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-209 กำรผลิตสิ่ งพิมพ์เพื่อ
3(2-2-5)
กำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก
3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
2 หน่วยกิต
รวม
16

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
299-102 กิจกรรมประกอบหลักสู ตร
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ กลุ่ม 2
เลือกเพียง 1 รำยวิชำ ไม่น้อยกว่ำ
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
261-301 กำรพัฒนำหลักสู ตร
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-302 กำรผลิตวีดิทศั น์เพื่อ
กำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-303 มัลติมีเดียและอีเลิร์นนิ่ง
เพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-307 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
วิชาโท
6
รวม

1(0-1-0)
2 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
21

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ)
276-201 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-304 กำรออกแบบระบบกำรสอน
3(2-2-5)
263-305 ระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนทำงไกล 3(2-2-5)
263-308 ปฏิบตั ิกำรทำงเทคโนโลยีและ
2(1-2-3)
สื่ อสำรกำรศึกษำ
263-309 สัมมนำทำงเทคโนโลยี
2(1-2-3)
และสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-403 โครงงำนทำงเทคโนโลยี
1(0-2-1)
และสื่ อสำรกำรศึกษำ 1
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก
3 หน่วยกิต
วิชาโท
3 หน่วยกิต
รวม
20

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)
263-301 กำรผลิตรำยกำรวิทยุและ
สื่ อเสี ยงเพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-401 กำรศึกษำนอกสถำนที่
ทำงเทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
263-403 โครงงำนทำงเทคโนโลยี
และสื่ อสำรกำรศึกษำ 2
วิชาโท
รวม

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
12
20

ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ
263-409 กำรฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพ
ทำงเทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
รวม

6(0-0-36)
6

