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ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) จดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) คือ การ
พฒันาผูเ้รียนทุกดา้น โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผา่นกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง อนัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน    การด าเนินการ
ผลิตบณัฑิตแขนงวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาองักฤษ และแขนงวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาจึงมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีความตระหนกัในคุณค่าและอตัลกัษณ์ของชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีทกัษะในการจดัการและสามารถบูรณาการการเรียนรู้ให้
เกิดการพฒันาไดต้ามศกัยภาพ รวมถึงผลิตและคิดคน้ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีดุลยภาพของความรู้ ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และความรับผดิชอบต่อสังคม  ทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมทั้ง
ในการพฒันาวิชาชีพและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ตลอดจนการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขสอดคลอ้งกบับริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง”เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 (PLO1) แสดงออกซ่ึงความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเป็นครู และปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 (PLO2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผดิชอบและซ่ือสตัยต่์องานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ครอบครัว สงัคม
และประเทศชาติ เสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และด าเนินชีวิตอยูบ่นพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 (PLO3) มีค่านิยมและคุณลกัษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเ้กียรติคนอ่ืน มีความสามคัคีและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ใชเ้หตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจ  
 (PLO4) มีความกลา้หาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉยั จดัการและคิดแกปั้ญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมดว้ยความถูกตอ้งเหมาะสมกบัสงัคม การท างานและสภาพแวดลอ้ม โดยอาศยัหลกัการ เหตุผลและใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทดัฐานทางสงัคม ความรู้สึกของผูอ่ื้นและประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม ต่อตา้นการทุจริตคอรัป
ชนัและความไม่ถูกตอ้ง มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสงัคมและประเทศชาติ 
(PLO5) มีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีดา้นวิชาชีพอยา่งกวา้งขวางลึกซ่ึงสามารถประยกุต ์            สู่การปฏิบติั 
 (PLO6) มีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิด พฒันาการ ทฤษฎี เน้ือหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้     วิทยวิธี
ดา้นเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สงัเคราะห์และประเมินความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาอยา่งลึกซ้ึง 
สามารถติดตามความกา้วหนา้ดา้นวิทยาการจากงานวิจยัและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผูเ้รียนโดยสามารถครอบคลุมไม่
นอ้ยกว่าหวัขอ้ต่อไปน้ี 



 ภาษาไทย                              
  1) หลกัภาษา 
  1.1) ลกัษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
  1.2) ระบบเสียง ระบบค า ประโยค 
  1.3) อรรถศาสตร์ 
  1.4) ฉนัทลกัษณ์ 
  1.5) ลกัษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี สนัสกฤต  เขมร ฯลฯ 
  1.6) วิวฒันาการภาษาไทย 
 2) วรรณคดี วรรณกรรมและวฒันธรรมไทย 
  2.1) วรรณคดีไทยสมยัต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบนั วรรณกรรมทอ้งถ่ิน วรรณกรรมทาง  การศึกษา 
วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 
  2.2) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาไทย วฒันธรรมกบัภาษา และวรรณคดี 
 3) ทกัษะการใชภ้าษา 
  3.1) หลกัเกณฑแ์ละลกัษณะการใชภ้าษาไทย ปัญหา และการแกปั้ญหาการใชภ้าษาไทย 
  3.2) ทกัษะ ศิลปะและวฒันธรรมในการใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนั 
  3.3) พลงัภาษา (ศิลปะการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพดูในโอกาสต่างๆ การใชภ้าษาโนม้นา้ว
จูงใจ การพดูเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
  3.4) ร้อยแกว้และร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทรียภาพทางภาษา 
  3.5) การเขียนเรียงความ บทความ ยอ่ความ การแต่งค าประพนัธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขียนเชิง
วิชาการ    การเขียนหนงัสือราชการ 
  3.6) ทกัษะการคิดและการใชภ้าษาอยา่งมีวิจารณญาณ การใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนัและทกัษะการใช้
ภาษาผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
  3.7) การใชภ้าษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ 
 4) ทกัษะการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.1) การจดัการเรียนรู้หลกัภาษาไทย 
  4.2) การจดัการเรียนรู้ทกัษะการใชภ้าษาไทย 
  4.3) การจดัการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 ภาษาต่างประเทศ 
 1) ทกัษะการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1.1) การจดัการเรียนรู้หลกัภาษาต่างประเทศ 
  1.2) การจดัการเรียนรู้ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ                        
  1.3) การจดัการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 
 2) ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
  2.1) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ไดแ้ก่ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา (Language) โดยเฉพาะ
คุณสมบติัของภาษา วจันะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System) ระบบหน่วยค า (Morphological System) 
วากยสมัพนัธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic and Semantic System)  
  2.2) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยกุต ์
  2.3) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศดว้ยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 



 3) วฒันธรรม 
  3.1) วฒันธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture)  
  3.2) วฒันธรรมไทย (Thai Culture)  
  3.3) วฒันธรรมนานาชาติ (International Culture)  
 4) วรรณคดี 
  4.1) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบ้ืองตน้ในยคุสมยัต่างๆ จนถึงร่วมสมยั 
  4.2) องคป์ระกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแกว้ ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 
 5) การแปลภาษาต่างประเทศ 
 เทคโนโลยีดิจิทัลและส่ือสารการศึกษา 
  1) สาขาวิชาการจดัระบบการศึกษา (Systems Approach in Education) ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ือง ระบบ การ
จดัระบบการศึกษา วิธีการจดัระบบ และการออกแบบระบบใหม่ การประยกุตร์ะบบ การออกแบบระบบการสอน และการ
ออกแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกบับริบทไทย การศึกษาคน้ควา้วิจยั และดา้นระบบและการออกแบบระบบเทคโนโลยแีละ
ส่ือสารการศึกษาในโรงเรียน และการออบแบบระบบการสอนส่วนบุคคล (Personal Instructional System) ประจ าตวัครู
อาจารย ์ประกอบดว้ย 1 วิชาเอก : การจดัระบบการศึกษา  
     2) สาขาวิชาการวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ การ
น าหลกัการทฤษฎีจิตวิทยามาใชใ้นการเรียนการสอน การวิเคราะห์และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนครูอาจารย์
และผูเ้รียน การศึกษาและประยกุตโ์มเดลพฤติกรรมส าหรับครู อาจารย ์และผูเ้รียน และการศึกษาคน้ควา้ วิจยั นวตักรรม
โมเดลพฤติกรรมใหม่ส าหรับครูอาจารยใ์นสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1 วิชาเอก: การวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรม
การศึกษา 
 3) สาขาวิชาวิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ   ดา้นเทคนิคและวิธีการ
ส าหรับการศึกษา เผยแพร่ และฝึกอบรม ในการบริหารวิชาการ และบริการการศึกษา การศึกษานวตักรรมดา้นวิธีการและ
เทคนิคใหม่ การส ารวจและการใชวิ้ธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่ ทั้งการสอนแบบเผชิญหนา้ และการเรียนทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ในรูปแบบต่างๆ ท่ียอมรับและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และการศึกษาวิจยั และการประยกุตวิ์ธีการสอนแบบ
ใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและการมีส่วนร่วมในการใชร้ะบบการสอนใหม่ อาทิ ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
วิธีการสอนแบบอิงสมรรถนะ การสอนแบบศูนยก์ารเรียน การสอนแบบมีส่วนร่วมทั้งการสอนแบบเผชิญหนา้ และการ
เรียนทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับการศึกษาดว้ยตนเองจากคอมพิวเตอร์พกพา แทบเลต็และโทรศพัท์
อจัฉริยะ โดยผลิตในรูปชุดการสอน ประกอบดว้ย 1 วิชาเอก: การพฒันาวิทยวิธีและเทคนิควิธีการทางการศึกษา 
 4) สาขาวิชาการส่ือสารการศึกษา (Educational Communications) ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้น  
  4.1) การส่ือสารพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication) -ส่ือโสตทศัน์ ภาพชุด 
ภาพเคล่ือนไหว สไลดค์อมพิวเตอร์ โปสเตอร์ นิทรรศการ และการจดัแสดง  
  4.2) ส่ือสารมวลชนเพ่ือการศึกษา (Educational Mass Communication)-ส่ือพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และภาพยนตร์  
  4.3) ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา (การสอน
คอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา บทเรียนออนไลน์ และออฟไลน์ ผา่น OER, MOOC) เทคโนโลยสีารสนเทศ  
การศึกษาภควนัภาพ  
  4.4) ส่ือสารพ้ืนบา้นเพ่ือการศึกษา-นาฏศิลป์ การแสดงละคร ลิเก หมอล าและเพลงเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และการศึกษาคน้ควา้วิจยั พฒันา และใชน้วตักรรมการส่ือสารการศึกษาท่ี
เหมาะสมกบัครูอาจารยแ์ละผูเ้รียนในบริบทไทยและวิถีไทย ประกอบดว้ย 7 วิชาเอก คือ (1) วิชาเอกส่ือการศึกษา (2) 



วิชาเอกส่ือสารมวลชนการศึกษา (3) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (4) วิชาเอกโทรคมนาคมการศึกษา (5) วิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา (6) วิชาเอกการศึกษาภควนัตภาพ และ (7) วิชาเอกการส่ือสารพ้ืนบา้นเพ่ือการศึกษา 
 5) สาขาวิชาการจดัสภาพแวดลอ้มการศึกษา (Educational Environment) ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
  5.1) การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ -การจดัสภาพแวดลอ้มหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อุทยานการศึกษา 
พิพิธภณัฑโ์รงเรียน พิพิธภณัฑใ์นชุมชน และพิพิธภณัฑชี์วิต (Life Museum) ของครูอาจารยแ์ละผูเ้รียน  
  5.2) การจดัสภาพแวดลอ้มทางจิตภาพ-การพฒันาบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นกลัยาณมิตร การ
สร้างความอบอุ่นใจ การใหก้ าลงัใจ และการสร้างอตัสมัฤทธิคติ (Self-Efficacy) และการพฒันาแบบจ าลองการพฒันาจิต
วิญญาณครู 
  5.3) การจดัสภาพแวดลอ้มทางสังคม-มนุษยสมัพนัธ์ การอยูร่่วมกนัในสงัคมเทคโนโลยกีารส่ือสาร การ
พฒันาสภาพแวดลอ้มการศึกษาตามวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีศาสนาและความเช่ือ 
  5.4) การจดัสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) -จดัการเรียนการสอนเสมือนจริง
ผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ แบบออนไลน์ ออฟไลน์ ผา่นคอมพิวเตอร์พกพา แทบเลต็ มือถืออจัฉริยะ หอ้งเรียน 
อจัริยะ กระดานอจัริยะ และโต๊ะอจัฉริยะ  
  5.5) การพฒันาสถานจ าลองเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และการฝึกทกัษะการสอนแบบจุลภาค   
  5.6) การจดังานนิทรรศการ การประชุมวิชาการ การจดัสมัมนา และการจดัแสดงทางการศึกษา 
(Educational MICE) และการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และพฒันานวตักรรมดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มการศึกษา 
ประกอบดว้ย 1 วิชาเอก: วิชาเอก การจดัสภาพแวดลอ้มการศึกษา   
 6) สาขาวิชาการบริหารและการจดัการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (Educational Technology and 
Communication Management) ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการบริหารและการจดัการ ความแตกต่างระหวา่งการบริหารและ
การจดัการ รูปแบบการบริหารและการจดัการแนวดั้งเดิม และการบริหารจดัการแนววิทยาศาสตร์แบบพหุผูน้ า แบบจ าลอง
การบริหารและการจดัการแบบไทยและแบบสากล อาทิ POSCoRB Model, POSDCARE Model, CASPERLA Model เนน้
การประยกุต ์และภาวะผูน้ าดา้น การศึกษาคน้ควา้ วิจยั พฒันานวตักรรมการบริหารและการจดัการเทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษา ประกอบดว้ย 1 วิชาเอก: การบริหารและจดัการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
 7) สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology and 
Communication) ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการวดัและการประเมินประสิทธิภาพ    การเรียนการสอน การประเมินและ
ทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนและส่ือการสอนท่ีเนน้ประสิทธิภาพกระบวนการและผลลพัธ์ การประเมินประสิทธิภาพ
บทเรียน การพฒันาเคร่ืองวดัและประเมิน และการประเมินโครงการการศึกษา โดยเนน้การประยกุต ์และภาวะผูน้ าดา้นการ
พฒันานวตักรรมการประเมิน และการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และการพฒันาและใชน้วตักรรมดา้นการประเมินเทคโนโลยแีละ
ส่ือสาร ประกอบดว้ย 1 วิชาเอก คือ การประเมินเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
 (PLO7) มีความรู้ เขา้ใจชีวิต เขา้ใจชุมชน เขา้ใจโลก และการอยูร่่วมกนับนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวฒันธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินชีวิตและพฒันาตน พฒันางาน และพฒันาผูเ้รียน   
 (PLO8) มีความรู้และความสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และเทคโนโลยดิีจิทลัและการส่ือสารตาม
มาตรฐาน 
 (PLO9) มีความรู้ ความเขา้ใจในการบูรณาการความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกบัการปฏิบติัจริงและ
การบูรณาการขา้มศาสตร์ 
 (PLO10) คิด คน้หา วิเคราะห์ขอ้เทจ็จริง และประเมินขอ้มูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายอยา่ง
รู้เท่าทนั เป็นพลเมือง และพลโลก สามารถเผชิญและกา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงในโลกยคุดิจิทลั เทคโนโลยขีา้มแพลท



ฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และวินิจฉยัแกปั้ญหาและพฒันางานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โด
ค านึงถึงความรู้ หลกัการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบติั ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยทุธศาสตร์ชาติ  บรรทดัฐานทาง
สงัคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 (PLO11) เป็นผูน้ าทางปัญญา สามารถคิดริเร่ิมและพฒันางานอยา่งสร้างสรรค ์มีภาวะผูน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสงัคมอยา่งสร้างสรรค ์ 
 (PLO12) สร้างและประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการท าวิจยัและสร้างนวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นนวตักร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสงัคม 
 (PLO13) ตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าและความส าคญัของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและน ามาประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาตน พฒันาผูเ้รียน พฒันางาน และพฒันาชุมชน  
 (PLO14) รับรู้และเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ    ทางสงัคม  
 (PLO15) ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท างานเป็นทีม เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูร่้วมงาน 
ผูป้กครอง และคนในชุมชน มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 (PLO16) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อตนเอง ต่อผูเ้รียน ต่อผูร่้วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและ
แกปั้ญหาตนเอง กลุ่มและระหวา่งกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์  
 (PLO17) วิเคราะห์เชิงตวัเลข ส าหรับขอ้มูลและสารสนเทศ (Data and Information) ทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ และเลือกใชก้ระบวนการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 (PLO18) ส่ือสารกบัผูเ้รียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดว้ยวิธีการหลากหลาย  ทั้ง
การพดู การเขียน และการน าเสนอดว้ยรูปแบบต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 
 (PLO19) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจดัการและสืบคน้ขอ้มูลและสารสนเทศ การถ่ายทอดเน้ือหาสาระทางออนไลน์และออฟไลน์ผา่น OER และ 
MOOC รับและส่งขอ้มูลและสารสนเทศโดยใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและสารสนเทศ อีก
ทั้งตระหนกัถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 
 (PLO20) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถ
ออกแบบและสร้างหลกัสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บริหาร
จดัการชั้นเรียน ใชส่ื้อและเทคโนโลย ีวดัและประเมินผลเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์
(PLO21) วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปออกแบบและจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนอยา่งหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผูเ้รียนปกติและผู้ ู เรียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
         (PLO22) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
ฝึกการปฏิบติัดา้นเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาใหท้ าได ้คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกบัการเรียนรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนั แกไ้ขปัญหา และพฒันา 
 (PLO23) สร้างบรรยากาศ จดัสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการและภูมิปัญญาทั้งในและนอก
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกนัพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตามศกัยภาพ ใหมี้ความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
(PLO24) น าทกัษะศตวรรษท่ี ๒๑ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน พฒันาตนเอง เช่น ทกัษะการเรียนรู้  
(Learning Skills) ทกัษะการรู้เร่ือง (Literacy Skills) และทกัษะชีวิต (Life Skills) เป็นตน้ และด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
วชิาเอกเทคโนโลยดีิจิทัลและส่ือสารการศึกษา 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร       136  หน่วยกิต 
1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป        30     หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  และ      9       หน่วยกิต 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติที่สันติ   มีรายวชิาดังต่อไปนี้  

117-101  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      3(3-0-6) 
117-102  ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ      3(3-0-6) 
117-103  จิตวิวฒัน์และคิด-ท า-น าสุข        3(3-0-6) 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  และ       5        หน่วยกิต 

สาระที่ 5  การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะ และตัวเลข   

มีรายวชิาดังต่อไปนี้   

117-104  การคิดสู่การเป็นผูป้ระกอบการ      3(3-0-6) 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์          2(2-0-4) 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล      4        หน่วยกิต 

117-116  การรู้เท่าทนัดิจิทลั        2(2-0-4) 
299-104  รู้คิด รู้เท่าทนั        2(2-0-4) 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร         8 หน่วยกิต 

411-101  ภาษาไทย  ภาษาเธอ       2(2-0-4) 
417-101  ไฮ-อิงลิช         2(2-0-4) 
417-102  เพน็แอนดโ์พสต ์        2(2-0-4) 
417-191  พฒันาการอ่าน        2(2-0-4) 
สาระท่ี 7  สุนทรียศาสตร์และกีฬา         4 หน่วยกิต 

สุนทรียศาสตร์                    เลือกเรียน    2 หน่วยกิต 

125-102  มหศัจรรยแ์ห่งภูมิปัญญา       2(2-0-4) 
277-105  หตัถกรรมสร้างสรรคด์ว้ยเศษวสัดุ      2(2-0-4) 
425-101  วฒันธรรมน าชม          2(2-0-4) 
กฬีา                                 เลือกเรียน    2 หน่วยกิต 

117-118  โยคะ         1(0-2-1) 
281-204  ลีลาศ         1(0-2-1) 
281-205  กิจกรรมประกอบจงัหวะ       1(0-2-1) 
281-206  การสร้างสมรรถภาพทางกาย       1(0-2-1) 
281-207  บาสเกตบอล        1(0-2-1) 
281-209  วอลเล่ยบ์อล        1(0-2-1) 
281-210  แฮนดบ์อล        1(0-2-1) 



281-211  ซอฟทบ์อล         1(0-2-1)  
281-212  ฮอกก้ี          1(0-2-1) 
281-215  เทเบิลเทนนิส        1(0-2-1) 
281-216  แบดมินตนั        1(0-2-1) 
281-219  วา่ยน ้า         1(0-2-1) 
281-220  เปตอง         1(0-2-1) 
281-223  มวยไทย         1(0-2-1) 
281-224  ปันจกัสีลตั         1(0-2-1) 
281-225  เทควนัโด         1(0-2-1) 
281-226  ไอกิโด         1(0-2-1) 
281-227  ยโูด         1(0-2-1) 
910-111  ร าไทยเพื่อสุขภาพ         1(0-2-1) 
910-112  โขนเพ่ือพฒันาร่างกายและจิตใจ      1(0-2-1) 
910-113  แจ๊สดา้นซ์        1(0-2-1) 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะ         100 หน่วยกิต 
2.1 วชิาชีพครู                                                   34   หน่วยกิต            
260-301 ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน      2(1-2-3) 
261-101 วิชาชีพและความเป็นครู                    2(1-2-3) 
261-102 ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู          2(1-2-3) 
261-301 การพฒันาหลกัสูตร        3(2-2-5) 
262-303 วิทยาการการจดัการเรียนรู้         3(2-2-5) 
263-201 นวตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับครู      3(2-2-5) 
268-202 จิตวิทยาเพื่อการสอนและการเรียนรู้        2(1-2-3)      
276-301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้        2(1-2-3) 
276-302 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้               3(2-2-5) 
262-111 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1              2(90) 
262-211 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2              2(90) 
262-311 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 3            2(90) 
262-411 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 4              6(270) 
2.2 วชิาเอกบังคบัและเอกเลือก       66   หน่วยกิต 
 วชิาเอกบังคบั          57    หน่วยกติ 
263-102 ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการใชแ้ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดิจิทลัและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)      
263-202 การถ่ายภาพดิจิทลัเพ่ือการส่ือสารการศึกษา     3(2-2-5) 
263-203 กราฟิกเพื่อการส่ือสารการศึกษา      3(2-2-5) 
263-204 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
263-205 เทคโนโลยดิีจิทลัและคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสารการศึกษา    3(2-2-5) 



263-206 การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการพฒันาส่ือการสอนเพื่อการส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5) 
263-207 การออกแบบและการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา  3(2-2-5) 
263-301 การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์    3(2-2-5) 
               เพื่อการส่ือสารการศึกษาดว้ยระบบดิจิทลั  
263-302 การจดัการฐานขอ้มูลเพื่อการส่ือสารการศึกษา     3(2-2-5) 
263-303 ดิจิทลัมีเดียและแอนิเมชัน่เพ่ือการส่ือสารการศึกษา    3(2-2-5) 
263-304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสารการศึกษา 1    3(2-2-5) 
263-305 ระบบเครือข่ายเพ่ือการส่ือสารการศึกษา      3(2-2-5) 
263-306 โปรแกรมการเรียนการสอนผา่นเวบ็เพ่ือการส่ือสารการศึกษา   3(2-2-5) 
263-307 เทคนิคการฝึกอบรม สมัมนา และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                     3(2-2-5) 
               ทางเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการส่ือสารการศึกษา  
263-308 การวางแผนและปฏิบติัการทางเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารการศึกษา   3(2-2-5) 
263-309 สมัมนาทางโครงงานเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา     1(0-1-2)  
263-401 โครงงานและวิจยัทางนวตักรรมเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา   3(2-2-5)  
263-402 การศึกษานอกสถานท่ีทางนวตักรรมเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา   2(1-2-3)  
263-403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา             6(0-0-36) 
 วชิาเอกเลือก         9      หน่วยกติ 
263-211 การผลิตส่ิงพิมพเ์พ่ือการส่ือสารการศึกษา               3(2-2-5)      
263-212 การออกแบบส่ือน าเสนอและแฟ้มสะสมงานเพื่อการส่ือสารการศึกษา             3(2-2-5) 
263-213 การสร้างสรรคเ์พื่อการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ในการส่ือสารการศึกษา  3(2-2-5) 
263-214 ภาษาองักฤษส าหรับเทคโนโลยดิีจิทลัและคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
263-215 เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน       3(2-2-5) 
263-310 ภาวะผูน้ าท่ีมีวิสยัทศัน์ทางนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและการพฒันา     3(2-2-5) 
              ทรัพยากรมนุษย ์
263-311 การพฒันาเกมและแอพลิเคชัน่เพ่ือการส่ือสารการศึกษา    3(2-2-5) 
263-312 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจดัการภาพน่ิงเพ่ือการส่ือสารการศึกษา   3(2-2-5) 
263-313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจดัการเสียงและภาพเคล่ือนไหวเพื่อการส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5) 
263-314 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการส่ือสารการศึกษา    3(2-2-5) 
263-315 การประกอบธุรกิจเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการส่ือสารการศึกษา   3(2-2-5) 
263-316 การแสดงและการก ากบัการแสดงส าหรับวีดิทศัน์เพ่ือการส่ือสารการศึกษา  3(2-2-5) 
263-317 การแพร่กระจายนวตักรรมการศึกษา      3(2-2-5) 
263-318 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ 3 มิติเพื่อการส่ือสารการศึกษา    3(2-2-5) 
263-319 โปรแกรมหุ่นยนตเ์พ่ือการศึกษาเบ้ืองตน้     3(2-2-5) 
263-320 ดิจิทลัตรรกะและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
263-321 เทคโนโลยดิีจิทลัและอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงเพ่ือการส่ือสารการศึกษา  3(2-2-5) 
263-322 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสารการศึกษา 2    3(2-2-5) 
 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี        6      หน่วย 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วชิาศึกษาทั่วไป                                    
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                         3(3-0-6) 
417-101 ไฮ-อิงลิช                                        2(2-0-4) 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์                     2(2-0-4) 
เลือกสาระสุนทรียศาสตร์ 2 หน่วยกิต                 2(2-0-4) 
299-101 รู้คิด รู้เท่าทนั                                  2(2-0-4)        
xxx-xxx   เลือกกีฬา 1 วิชา                            1(0-2-1) 
วชิาชีพครู  
261-101 วิชาชีพและความเป็นครู                     2(1-2-3) 
261-102 ภาษาและการส่ือสารส าหรับครู            2(1-2-3) 
263-201 นวตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับครู               3(2-2-5)              
วชิาเลือกเสรี                                                  2 
       รวม                                                       21   
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
วชิาศึกษาทั่วไป                                            
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ            3(3-0-6) 
411-101 ภาษาไทย-ภาษาเธอ                              2(2-0-4) 
417-102 เพน็แอนโพสต ์                2(2-0-4) 
xxx-xxx  เลือกกีฬา 1 วิชา                                  1(0-2-1) 
วชิาชีพครู  
262-111 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  1                 2(90) 
วชิาบังคับแขนง 
263-102 ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการใชแ้ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดิจิทลัและคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 
263-203 กราฟิกเพื่อการส่ือสารการศึกษา                  3(2-2-5)          
วชิาเลือกเสรี                      4                                          
        รวม                                                      20 
 
 
 
 
 
 

 



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วชิาศึกษาทั่วไป                            
417-191 การพฒันาการอ่าน                           2(2-0-4)                                                    
วิชาชีพครู  
268-202 จิตวิทยาเพื่อการสอนและการเรียนรู้       2(1-2-3)                    
262-211  ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2              2(90) 
วชิาบังคับแขนง 
263-202 การถ่ายภาพดิจิทลัเพื่อการส่ือสารการศึกษา                           3(2-2-5)              
263-204  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)                                          
263-205 เทคโนโลยดิีจิทลัและคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสารการศึกษา         3(2-2-5)    
263-303 ดิจิทลัมีเดียและแอนิเมชัน่เพื่อการส่ือสารการศึกษา                3(2-2-5) 
วชิาเลือกแขนง                                               3 
       รวม                                           21  
  

ภาคการศึกษาที่ 2  
วิชาศึกษาทัว่ไป                                    
117-116 การรู้เท่าทนัดิจิทลั                                2(2-0-4) 
117-103 จิตวิวฒัน์และคิด-ท า-น าสุข                     3(3-0-6) 
วชิาบังคับแขนง 
263-206 การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการพฒันาส่ือการสอนเพื่อส่ือสารการศึกษา       3(2-2-5)           
263-207 การออกแบบและการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา            3(2-2-5) 
263-302 การจดัการฐานขอ้มูลเพื่อการส่ือสารการศึกษา                        3(2-2-5) 
263-305 ระบบเครือข่ายเพ่ือการส่ือสารการศึกษา                 3(2-2-5) 
วชิาเลือกแขนง                                                   3                                         
       รวม                                                         20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาศึกษาทัว่ไป 
117-104 การคิดเชิงระบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ                        3(3-0-6)  
วชิาชีพครู 
261-301 การพฒันาหลกัสูตร                        3(2-2-5) 
276-301 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้                 2(1-2-3)         
262-303 วิทยาการการจดัการเรียนรู้         3(2-2-5)                
262-311 ปฏิบติัการการสอนในสถานศึกษา 3          2(90) 
วชิาบังคบัแขนง 
263-301 การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์เพื่อการส่ือสารการ     3(2-2-5) 
              ศึกษาดว้ยระบบดิจิทลั  
263-304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสารการศึกษา 1         3(2-2-5) 
263-309 สมัมนาทางโครงงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา          1(0-1-2) 
263-402 การศึกษานอกสถานท่ีทางนวตักรรมเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา              2(1-2-3) 
      รวม                                                       22 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  

วชิาชีพครู   

260-301 ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน      2(1-2-3) 
276-302 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้          3(2-2-5) 
วชิาบังคับแขนง 

263-306 โปรแกรมการเรียนการสอนผา่นเวบ็เพ่ือการส่ือสารการศึกษา                 3(2-2-5) 
263-307 เทคนิคการฝึกอบรม สมัมนาและการทรัพยากรมนุษย ์ทางเทคโนโลยดิีจิทลั                      3(2-2-5) 
              เพื่อการส่ือสารการศึกษา  
263-308 การวางแผนและปฏิบติัการทางเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารการศึกษา                  3(2-2-5)             
263-401 โครงงานและวิจยัทางนวตักรรมเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา            3(2-2-5) 
วชิาเลือกแขนง                                             3                                         
      รวม                                               20 

 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาชีพครู   
262-411 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 4            6(270)      
      รวม                       6 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
วชิาบังคับแขนง 
263-403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา                    6(0-0-36) 
       รวม                                                        6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




