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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และการพัฒนาการทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยทีีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ายกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 
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10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาม (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมและขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจขอบข่ายดา้นสือ่สารการศกึษา รวมถึงประเภทของสือ่การศกึษาใน

รูปแบบตา่งๆ ทีน่ ามาใชใ้นการเรยีน 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคัญของการน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นการจัดระบบทาง

การศกึษาในระบบโรงเรยีนนอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั ตลอดจนการจัดการศกึษาทีบ่า้นและชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา ทีเ่ป็นขอบขา่ยทางเทคโนโลยกีารศกึษาเกีย่วขอ้งกับ

การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤติกรรม วิธีการ และสื่อสารการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการจัด

สภาพแวดลอ้ม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา การสื่อสารทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับสือ่  

สือ่ทางการศกึษาครอบคลมุ สือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่การศกึษา สือ่โสตทัศน์เพือ่การศกึษา สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา สือ่ภาพ

เพื่อการศกึษา สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละสือ่สังคมเพื่อการศกึษา ยังมสีือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเสนอในรูปแบบสือ่จัด

แสดงและสือ่สามมติเิพื่อการศกึษา สือ่วธิกีาร และศูนยก์ารเรียนรู ้เทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษาส่งผลกับ

ระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอัธยาศัย การจัดการศกึษาทีบ่า้น และในชมุชน เพือ่น าความรูค้วาม

เขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

20302 สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics, Research and Evaluation in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นหลกัการทางสถติ ิวจัิย และประเมนิการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการออกแบบ และด าเนนิงานวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติไิดถ้กูตอ้งและเหมาะสมในการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการการวจัิยและการประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิัย การด าเนนิงานวจิัย การออกแบบวจิัย การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนใน

ระบบและนอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรียน บรูณาการการ

วจิัย การวัดและประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ เครื่องมอืและการสรา้งเครื่องมอืเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวจัิย การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยั การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจต

พสิัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดดา้นทักษะพิสัย การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

สถติพิื้นฐานเพื่อการวจัิยและประเมนิการศกึษา การเตรียมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถติพิื้นฐานการ

น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การสรุปและอภปิรายผล การเขยีนรายงานวจิัยและประเมนิ การน าเสนอผลงานการ

วจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและ

จัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับรูปแบบการเรยีนรูแ้ละการสอน

ทัง้ในระบบและนอกระบบ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีนการสอนทัง้ในระบบและ

นอกระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และทฤษฎ ีจติวทิยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ จติวทิยาการศกึษากลุ่ม

ปัญญานยิม กลุม่มนุษยนยิม และกลุ่มพฤตกิรรมนยิม จติวทิยาเพือ่การแนะแนว จติวทิยาการปรกึษากลุม่ทฤษฎีที่

เนน้ความคดิและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีที่เนน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุ่มทฤษฎีที่เนน้พฤติกรรม จิตวิทยา

บคุลกิภาพ จติวทิยาสงัคม จติวทิยาชมุชน จติวทิยาการเรียนรูก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

และการน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนรู ้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัด

การศกึษาในระบบและนอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

27101 อุปกรณท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Equipment in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิเกีย่วกับอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน และอปุกรณ์สือ่สารเพือ่การศกึษา 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติสือ่การศกึษา และอปุกรณ์ในหอ้งปฏบิัตกิาร

เพือ่การศกึษา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิการน าอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และอเิล็กทรอนกิส์

เพือ่การศกึษา 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการออกแบบและผลติอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรม และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาครอบคลุม ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับอุปกรณ์

ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน อปุกรณ์สือ่สารเพื่อการศกึษา อปุกรณ์ทีใ่ชใ้น

การผลติสือ่การศกึษา อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การศกึษา การน าอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และ

อเิล็กทรอนิกสม์าใชก้ับการศกึษา การออกแบบและผลติอุปกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และนวัตกรรม 

และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

27103 สือ่การศกึษาพฒันสรร (6 หนว่ยกติ) 

 Creative and Appropriate Educational Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิสือ่การศกึษาพัฒนสรร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและแนวคดิพืน้ฐานของชดุการสอนแต่ละประเภท และ

สามารถผลติชดุการสอนไดเ้หมาะกับบรบิทกบัการน าไปใชใ้นการสอน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักถงึการน าสือ่พืน้บา้นมาใชใ้นการสอน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกสือ่ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัวตัถปุระสงค ์น าไปใชท้างการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกสรรสือ่ต่างๆ มาดัดแปลงสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาเป็นสือ่การศกึษาทีเ่หมาะสมกับวัตถุประสงค ์

ประสบการณ์ และคณุคา่ทางการศกึษา ซึง่เริม่จากความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสือ่การศกึษาพัฒนสรร ประเภทของ 

ชดุการสอน ครอบคลมุ ชดุการสอนแบบบรรยาย ชดุการสอนแบบกลุม่กจิกรรม ชดุการสอนรายบคุคล ชดุการสอนทางไกล 

ชดุการสอนทางอเิล็กทรอนิกส ์ชดุการสอนดว้ยคอมพวิเตอร์ ชดุการสอนแบบผสมผสาน ชดุการสอนองิสือ่สังคม 

เหมาะกบัสภาพสงัคมทีเ่ป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนศกึษาถงึสือ่ตามวถิไีทย ครอบคลมุ สือ่พืน้บา้นเกีย่วกับ

สภาพแวดลอ้ม การแสดงออก ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เนน้ใหส้ามารถประยุกตส์ือ่พื้นบา้นมาใชเ้พื่อการศกึษา และ

คาดการณ์ในอนาคตทศันข์องสือ่การศกึษา 

27104 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Radio and Television in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบแพร่เสยีงและแพร่ภาพและการน าไปใชใ้หเ้หมาะกับสภาพสังคม

การเรยีนรู ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิเกีย่วกบัวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศันเ์พือ่การศกึษา เพือ่

น ามาใชใ้นการเรยีนการสอนได ้

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการผลติและการใชร้ายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์และวัสดุ

บนัทกึเสยีงและบนัทกึภาพเพือ่การศกึษาได ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศนเ์พือ่การศกึษาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการแพร่เสยีงเพือ่การศกึษา ระบบการแพร่ภาพเพือ่การศกึษา และระบบการแพร่เสยีงและแพร่ภาพ

เพื่อการศึกษาที่เหมาะกับสภาพสังคมที่เ ป็นสังคมการเรียนรู  ้ การน าเสนอและกระบวนการผลิตรายการ

วทิยุกระจายเสยีงและรายการวทิยุโทรทัศน์เพือ่การศกึษา เพือ่น ามาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน โดยเนน้การฝึก

ปฏบิตัเิฉพาะทางการเขยีนบท การผลติ และการล าดบัภาพและเสยีง 
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27112 การบรหิารศนูยส์ ือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Administration of Educational Media Center 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องหลักการและแนวคดิเกี่ยวกับองค์กร และการบริหารและการ

จัดการองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีการพัฒนาทักษะในการบริหารบุคลากร งบประมาณ สารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารและ

โครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่อ านวยความสะดวกอยา่งครบวงจร 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและเห็นคณุคา่ของการจัดอาคารสถานที ่และจัดการสภาพแวดลอ้มในการท างานและการ

ใหบ้รกิาร 

 4. เพือ่ใหศ้กึษาวจัิยและพัฒนาองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาใหเ้หมาะสมกับบรบิทของสงัคม

ปัจจบุนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ และแนวคดิเกีย่วกับองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เพือ่เป็นพืน้ฐานสูก่ารบรหิารและ

การจัดองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา โดยมุ่งเนน้ใหบ้รหิารอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลค านึงใน

ดา้นการตลาดเพือ่การผลติและจัดหาสือ่ บรหิารบคุลากร บรหิารงบประมาณ บรหิารสารสนเทศและบรหิารเครือข่าย

สือ่สาร รวมถงึการบรหิารอาคารสถานทีแ่ละจัดสภาพแวดลอ้ม เพือ่สรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานและใหบ้รกิาร

ตลอดจนการบรหิารโครงสรา้งพื้นฐาน เครื่องมอื และสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อการรองรับการใหบ้รกิารและมุ่ง

ประเมนิและพัฒนาองคก์รดว้ยการวจัิยในองคก์รเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา อกีทัง้ศกึษารายกรณีองคก์ร

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

27117 เทคโนโลยกีารจดัการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Management Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสามัญทศันเ์ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่การจัดการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจความสัมพันธ์ขอบข่ายเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัด

การศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษาในระบบโรงเรียน 

นอกระบบโรงเรยีนและอธัยาศยั ตัง้แตอ่ดตี ปัจจบุนั และอนาคต 

 4. เพื่อใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาตนเองและ

ฝึกอบรมได ้

 5. เพื่อใหส้ามารถยกตัวอย่างการใชเ้ทคโนโลยีการจัดการศกึษาทางไกล และการจัดการศกึษาใน

รูปการเผยแพร่ความรูท้ีเ่หมาะกบัสภาพบรบิทของสงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สามัญทัศน์เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษา ขอบข่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษาเพื่อการจัดการศกึษา การใชเ้ทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษาในระบบโรงเรียน  

นอกระบบโรงเรียนและอัธยาศัย การใชเ้ทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษาทางไกล การใช ้

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษาเนน้การพัฒนาตนเอง และการฝึกอบรม การใชเ้ทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษาเพือ่การเผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคม 
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27401 สือ่การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Media in Basic Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่ส าหรับเด็กประถม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่ส าหรับมัธยมศกึษา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดระบบสือ่การสอนและการประเมนิและทดสอบประสทิธภิาพสือ่

กบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 5. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของสือ่กบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสอนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สือ่เป็นองคป์ระกอบส าคัญในการเรยีนการสอนในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ครอบคลมุการจัดระบบสือ่

การสอน สือ่ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดว้ย ของเลน่ การเลน่ และเกม สือ่การเลา่เรือ่งและนทิาน สือ่เตรยีมความพรอ้ม

ทางกาย สือ่พัฒนาสตปัิญญาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สือ่เพือ่จัดประสบการณ์ และศนูยก์ารเรยีนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

สือ่ส าหรับนักเรยีนประถมศกึษาและมัธยมศกึษา ประกอบดว้ย สือ่การสอนวทิยาศาสตร ์สือ่การสอนคณิตศาสตร ์สือ่

การสอนภาษาไทย สือ่การสอนสงัคมศกึษา สือ่การสอนสขุศกึษาและพลศกึษา สือ่การสอนศลิปศกึษาและนาฏศลิป์ 

สือ่การสอนการงานอาชพีและเทคโนโลย ีสือ่ส าหรับเด็กพเิศษ และการประเมนิและทดสอบประสทิธภิาพสือ่กับ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

27416 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษาสูภ่าคปฏบิัต ิ

 2. เพือ่จัดประสบการณ์ตา่งๆ ทีเ่นือ้หาสาระไมส่ามารถจัดแกนั่กศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยสือ่อืน่

ในระบบการสอนทางไกล 

 3. เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์ภาวะผูน้ าและทักษะการเป็นนักเทคโนโลยีและสือ่สาร

การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และความส านกึในจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประยุกตห์ลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ่การศกึษามาสู่ปฏบิัต ิโดยจัดใหม้ีการอบรมเขม้ 

แนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงู การพัฒนาบคุลากรดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา การฝึกปฏบิตักิารผลติสือ่และใชเ้พือ่การศกึษา การศกึษาดงูานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การ

วจัิยพืน้ฐานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และการพัฒนาคณุธรรมนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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