
แผนการศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
แบบเอกเด่ียว 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)   
417-101 ไฮ-อิงลิช                    2(2-0-4) 
 
สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ (บังคับ)  
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต                              1(1-0-2) 
 
สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตสันติ (บังคับ)  
196-101 ความเป็นพลเมือง                                2(2-0-4) 
 
สาระการคิดเชิงระบบ เลือกเพียง 1 รายวิชา1                          2(2-0-4) 
 
สาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  เลือกเพียง 1 รายวิชา2                           2(2-0-4) 
 
สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัลเลือกเพียง 1 รายวิชา3                          2(2-0-4) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
261-101   พื้นฐานการศึกษา              2(2-0-4) 
 
วิชาเลือกเสรี                                                                                  4   หน่วยกิต  
 รวมไม่น้อยกว่า                           17   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 117-115 การคิดและการตัดสินใจ 262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิต 747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ  
2 746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์  
3 299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน 724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม ่747-107 การบริโภคสีเขียว 



ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)   
417-102 เพ็นแอนด์โพสต ์                  2(2-0-4) 
 

สาระภาษาและการสื่อสาร (เลือก) 1 รายวิชา4                   2(2-0-4) 
 

สาระสุนทรียศาสตร์และกฬีา (เลอืก) 1 รายวิชา5     1(1-0-2) 
 

สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตสันติ (บังคับ)  
117-114 คิด-ท า-น าสุข                                 2(2-0-4) 
950-101จิตวิวัฒน์               1(1-0-2) 
 

สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล (บังคับ)  
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล                             2(2-0-4)         

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                              3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-204  กราฟิกพ้ืนฐานเพื่อการศึกษา          2(1-2-3) 
 
 

                                                      รวม                                      15   หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1                             
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระสุนทรียศาสตร์และกฬีา (เลอืก) 1 รายวิชา6                                                 1 หน่วยกิต 
 

สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ (บังคับ)  
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2(2-0-4)                            
299-102 ประโยชน์เพื่อมนุษย ์ 1(1-0-2) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
268-202 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                 3(2-2-5) 
263-206  หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
263-207  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารการศึกษา 2(1-2-3) 
263-208   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารการศึกษา                                                       3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก                                                                       3 หน่วยกิต 
 

 รวม                              21 หน่วยกิต 
 

                                                 
4 411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 411-102 สนทนา ภาษาไทย 4.0 
5 125-101 หัตกรรมสร้างสรรค์ 277-103 สวยด้วยวัสด ุ277-104 การ์ตูนหรรษา 411-103 สีสีนบันเทิงคดี 412-123 ศิลปะมังกร  
  413-242 เสน่ห์มลายู  415-142 เปิดประตูญี่ปุ่น 416-146 ท่องแดนกิมจิ 437-111 สิลปะบ าบัด 910-114 เพลินเพลงสงขลานครินทร์ 
6 117-118 โยคะ 281-204 ลีลาศ 281-205 กิจกรรมประกอบจังหว ั281-207 บาสเก็ตบอล 281-209 วอลเล่ย์บอล 
  281-210 แฮนด์บอล 281-215 เทเบิลเทนนิส 281-216 แบดมินตัน 281-219 ว่ายน้ า 281-220 เปตอง 281-223 มวยไทย  
  281-225 เทควันโด 281-226 ไอกิโด 281-227 ยูโด 910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพ 910-112 โขนเพื่อพัฒนารา่งกายและจิตใจ  
  910-113 แจ๊สแดนซ์ 



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
261-304  ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)                                             
263-203 การใช้และการบ ารุงรักษาสื่อโสตทัศน์เพื่อการสื่อสารการศึกษา   3(2-2-5) 
263-205  เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อการสือ่สารการศึกษา 3(2-2-5) 
263-209   การผลติสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก                                                    6 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี                                                                            2 หน่วยกิต 
 รวม                                            19 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระการเป็นผู้ประกอบการ (บังคับ)            
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ            1(1-0-2) 
 

สาระการเรียนรู้ (เลือกศึกษาทั่วไป) 1 รายวิชา7                    2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
261-301  การพัฒนาหลักสูตร                                                                         3(2-2-5)  
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-302 การผลิตวีดิทัศนเ์พื่อการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)                                 
263-303   มัลติมเีดียและอีเลิร์นนิ่งเพื่อการสื่อสารการศึกษา  3(2-2-5)                                 
263-307  การวางแผนและการจดัการเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก                                                    6 หน่วยกิต 
รวม                                                                                  21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 263-123 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเท่ียวในต่างแดน  
  276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 412-201 หนีห่าว จงกวอ๋ 413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้  
  416-125 อันยองฮาเซ โคเรีย  425-100 วัฒนธรรมน าชม 437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  
  437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอยา่งฉลาด 724-108 ธรรมชาติบ าบัด 



ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

สาระการเรียนรู้ (เลือกศึกษาทั่วไป) 1 รายวิชา8                               2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
276-201 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                      3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-304 การออกแบบระบบการสอน                                                                                        3(2-2-5) 
263-305   ระบบการจดัการเรียนการสอนทางไกล                                                                             3(2-2-5) 
263-308   ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                                                                    2(1-2-3) 
263-309   สัมมนาทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา                                                                        2(1-2-3)  
263-402   โครงงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1                                                                    1(0-2-1) 
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก                                                    6 หน่วยกิต 
 รวม                                      22 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                                                        

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-301   การผลติรายการวิทยุและสื่อเสียงเพื่อการสื่อสารการศึกษา  3(2-2-5) 
263-401   การศึกษานอกสถานท่ีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                        2(1-2-3) 
263-403  โครงงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2                                           3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก                                                                                 6   หน่วยกิต 
 รวม                                        14   หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2    
วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ                                                                                                       
263-409   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                        6(0-0-36)                                              
  
 รวม                   6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 263-123 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเท่ียวในต่างแดน  
  276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 412-201 หนีห่าว จงกวอ๋ 413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้  
  416-125 อันยองฮาเซ โคเรีย 425-100 วัฒนธรรมน าชม 437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  
  437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอยา่งฉลาด 724-108 ธรรมชาติบ าบัด 



แบบเอก-โท 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)   
417-101 ไฮ-อิงลิช                    2(2-0-4) 
 

สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ (บังคับ)  
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต                              1(1-0-2) 
  

สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตสันติ (บังคับ)  
196-101 ความเป็นพลเมือง                                2(2-0-4) 
 

สาระการคิดเชิงระบบ เลือกเพียง 1 รายวิชา9                          2(2-0-4) 
 

สาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  เลือกเพียง 1 รายวิชา10                           2(2-0-4) 
 

สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัลเลือกเพียง 1 รายวิชา11                          2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
261-101   พื้นฐานการศึกษา               2(2-0-4) 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                                  4   หน่วยกิต  
 รวมไม่น้อยกว่า 17   หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)   
417-102 เพ็นแอนด์โพสต ์                  2(2-0-4) 
 

สาระภาษาและการสื่อสาร (เลือก) 1 รายวิชา12                   2(2-0-4) 
 

สาระสุนทรียศาสตร์และกฬีา (เลอืก) 1 รายวิชา13     1(1-0-2) 
 

สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตสันติ (บังคับ)  
117-114 คิด-ท า-น าสุข                                 2(2-0-4) 
950-101 จิตวิวัฒน์               1(1-0-2) 
 

สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล (บังคับ)  
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล                             2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                              3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-204  กราฟิกพ้ืนฐานเพื่อการศึกษา          2(1-2-3) 
 

                                                      รวม                                      15   หน่วยกิต 

                                                 
9 117-115 การคิดและการตัดสินใจ 262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิต 747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ  
10 746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์  
11 299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน 724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม ่747-107 การบริโภคสีเขียว 
12 411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 411-102 สนทนา ภาษาไทย 4.0 
13 125-101 หัตกรรมสร้างสรรค์ 277-103 สวยด้วยวัสด ุ277-104 การ์ตูนหรรษา 411-103 สีสีนบันเทิงคดี 412-123 ศิลปะมังกร  
   413-242 เสน่ห์มลายู 415-142 เปิดประตูญี่ปุ่น 416-146 ท่องแดนกิมจิ 437-111 สิลปะบ าบัด 910-114 เพลินเพลงสงขลานครินทร์ 



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สาระสุนทรียศาสตร์และกฬีา (เลอืก) 1 รายวิชา14    1 หน่วยกิต 
 

สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ (บังคับ)  
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2(2-0-4)                            
299-102 ประโยชน์เพื่อมนุษย ์ 1(1-0-2) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
268-202 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                 3(2-2-5) 
263-206  หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
263-207  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารการศึกษา 2(1-2-3) 
263-208   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารการศึกษา                                      3(2-2-5) 
 
 รวม                            18 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
261-304  ภาษาไทยส าหรบัคร ู 2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ)                                             
263-203 การใช้และการบ ารุงรักษาสื่อโสตทัศน์เพื่อการสื่อสารการศึกษา   3(2-2-5) 
263-205  เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อการสือ่สารการศึกษา 3(2-2-5) 
263-209   การผลติสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก                                                    3 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี                                                                            2 หน่วยกิต 
 รวม                                            16 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 117-118 โยคะ 281-204 ลีลาศ 281-205 กิจกรรมประกอบจังหว ั281-207 บาสเก็ตบอล 281-209 วอลเล่ย์บอล 
  281-210 แฮนด์บอล 281-215 เทเบิลเทนนิส 281-216 แบดมินตัน 281-219 ว่ายน้ า 281-220 เปตอง 281-223 มวยไทย  
  281-225 เทควันโด 281-226 ไอกิโด 281-227 ยูโด 910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพ 910-112 โขนเพื่อพัฒนารา่งกายและจิตใจ  
  910-113 แจ๊สแดนซ์ 



ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

สาระการเป็นผู้ประกอบการ (บังคับ)            
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ              1(1-0-2) 
 

สาระการเรียนรู้ (เลือกศึกษาทั่วไป) 1 รายวิชา15                 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
261-301  การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                  3(2-2-5) 
                                                                             

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-302 การผลิตวีดิทัศนเ์พื่อการสื่อสารการศึกษา           3(2-2-5)                                 
263-303  มัลตมิีเดยีและอเีลริ์นนิง่เพื่อการสื่อสารการศึกษา            3(2-2-5)                                 
263-307  การวางแผนและการจดัการเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการศึกษา           3(2-2-5) 
                                                   
วิชาโท 6   หน่วยกิต 
รวม                                                                                  21 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

สาระการเรียนรู้ (เลือกศึกษาทั่วไป) 1 รายวิชา16           2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาชีพครู : บังคับ) 
276-201 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                          3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-304 การออกแบบระบบการสอน                                           3(2-2-5) 
263-305   ระบบการจดัการเรียนการสอนทางไกล 3(2-2-5) 
263-308   ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                                        2(1-2-3) 
263-309   สัมมนาทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา                                            2(1-2-3)                                  
263-403   โครงงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1                                        1(0-2-1) 
                                               
วิชาเฉพาะสาขา : เลือก                                                    3 หน่วยกิต 
วิชาโท 3   หน่วยกิต 
 
 รวม                                      22 หน่วยกิต 
 
 
 
                                                 
15 125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 263-123 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเท่ียวในต่างแดน  
  276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 412-201 หนีห่าว จงกวอ๋ 413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้  
  416-125 อันยองฮาเซ โคเรีย 425-100 วัฒนธรรมน าชม 437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  
  437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอยา่งฉลาด 724-108 ธรรมชาติบ าบัด 
16 125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 263-123 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเท่ียวในต่างแดน  
  276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 412-201 หนีห่าว จงกวอ๋ 413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้  
  416-125 อันยองฮาเซ โคเรีย  425-100 วัฒนธรรมน าชม 437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  
  437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอยา่งฉลาด 724-108 ธรรมชาติบ าบัด 



 
ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : (วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ) 
263-301   การผลติรายการวิทยุและสื่อเสียงเพื่อการสื่อสารการศึกษา  3(2-2-5) 
263-401   การศึกษานอกสถานท่ีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                        2(1-2-3) 
263-403  โครงงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2                                         3(2-2-5) 
วิชาโท    12 หน่วยกิต 
 

 รวม                                        20 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชาเฉพาะสาขา : บังคับ                                                                                                       
263-409   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                        6(0-0-36)                                              
  
 รวม                       6   หน่วยกิต 
 


