
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
หลักสูตร พ.ศ. 2554  

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วทิยาเขตบางเขน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา  
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
     ช่ือเต็ม (ไทย)      :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 
     ช่ือย่อ (ไทย)        : ศษ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)  
    ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education  (Educational Communications and Technology)  

     ช่ือย่อ (อังกฤษ)   : M.Ed. (Educational Communications Technology and) 

 
จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร 

     ไมน่้อยกวา่ 36  หนว่ยกิต  
 

รูปแบบของหลักสูตร 
    รูปแบบ 
           เป็นการศึกษาระดบัปริญญาโท 
    ภาษาทีใ่ช้ 
           ภาษาไทย 
    การรับเข้าศึกษา  
 ตามข้อบงัคับวา่ด้วยการศึกษาขั้นบณัฑิตศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 ไมม่ี 
  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
           ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  
 
สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          สถานภาพของหลกัสูตร  
 -  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ก  าหนดเปิดสอนเดือนมถุินายน พ.ศ. 2554  



             - ปรับปรุงจากหลกัสูตรชื่อหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
        -  เร่ิมใชม้าตั้งแตปี่การศึกษา 2528  
 -  ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยเมื่อปีการศึกษา 2546  
          การพิจารณาอนุมติัเห็นชอบ 
 -  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุ  
               คร้ังท่ี  6/2553  เมือ่วนัท่ี 4  เดือน มนีาคม พ.ศ. 2553   
 -  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชมุคร้ังท่ี.............
   เมือ่วนัท่ี...................เดือน.........................................พ.ศ. ............................ 
 
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน  
 หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  
ในปีการศึกษา 2555  
 
อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
     1. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
     2. นักวชิาการประจ าศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และแหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ ในชื่อ
อ่ืน ๆ  
     3. นักฝึกอบรม และวทิยากรเผยแพรค่วามรู้เฉพาะทาง  
     4. นักวจิัยทางดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา  
     5. ผู ้บริหารหนว่ยงานในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
   6. ผู ้ผลิต และให้บริการส่ือ ในภาคธุรกจิเอกชน และสถานประกอบการ  
 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตบางเขน 
 
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา  
          เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา เ ป็นเสมือนเคร่ืองมอืในการขับเคล่ือนการศึกษา สู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย บุคลากรผูเ้ป่ียมลน้ด้วยปัญญาและคณุธรรม ยอ่มใชเ้คร่ืองมือน้ีไดอ้ยา่งมีคณุภาพ น ามาซ่ึงผลผลิต
และผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์  

1.2 วตัถุประสงค์ 
           เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สามารถปฏิบติังานการศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  



1.2.1 มคีวามรอบรู้ สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
1.2.2 มทีักษะทางปัญญา ปฏิบัติงานอาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งคลอ่งแคลว่ ออกแบบระบบการเรียนการ

สอน และสามารถบูรณาการเพื่อแกปั้ญหาทางการศึกษาจนสัมฤทธ์ิผล  
1.2.3 มเีจตคติท่ีดี ถึงพร้อมด้วยคณุธรรมตามแนวคิดจิตสาธารณะ สามารถเลือก ผลิต และใช ้

ส่ือการศึกษาไดต้รงตามวตัถุประสงค์  
1.2.4 มทีักษะความสัมพนัธ์ ท างานร่วมกบัผู้อ่ืนดว้ยส านึกรับผิดชอบ บนพื้นฐานการคิดแบบ

ประชาธิปไตย 
1.2.5 มทีักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การใชเ้ทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา การบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางการศึกษาจนส าเร็จผลอยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน  
1.2.6 เป็นตน้แบบของบุคลากรทางการศึกษาและการวิจยัในวชิาชีพเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

 

การด าเนินการหลักสูตร 

1.1 วัน-เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กนัยายน  
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์  

1.2 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา  
ตามข้อบงัคับวา่ด้วยการศึกษาขั้นบณัฑิตศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

1.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
ไมม่ี 

1.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  
ไมม่ี 

1.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน ก แบบ ก2 

ปีการศึกษา  ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม จ านวนบัณฑิตทีค่าดว่าจะจบการศึกษา  

2554 30 - 30 คาดวา่จะมผูี้ส าเร็จการศึกษา  
ตลอดหลักสูตร  
ปีละ 30 คน เร่ิมจบปี พ.ศ. 2556 

2555 30 30 60 

2556 30 30 60 

2557 30 30 60 

2558 30 30 60 

 

 
 



แผน ข  

ปีการศึกษา  ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม จ านวนบัณฑิตทีค่าดว่าจะจบการศึกษา  

2554 60 -       60 คาดวา่จะมผูี้ส าเร็จการศึกษา  
ตลอดหลักสูตร  
ปีละ 60 คน เร่ิมจบปี พ.ศ. 2556 

2555 60 60 120 

2556 60 60 120 

2557 60 60 120 

2558 60 60 120 
 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1.1 หลักสูตร 
      1.1.1 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2                

               จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต  
            ก. วชิาเอก  ไมน่้อยกวา่   24 หนว่ยกติ 
                   - สัมมนา                   2 หนว่ยกิต 
                   - วชิาเอกบงัคบั               12 หนว่ยกิต 
                   - วชิาเอกเลือก ไมน่้อยกวา่                                  10 หน ่วยกิต 

            ข. วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1.1.2 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2  

 1. วิชาเอก                            ไม่น้อยกว่า                    24          หน่วยกิต  
- สัมมนา           2  หน่วยกิต 

01169597 สัมมนา  
(Seminar ) 

1,1  

                   -  วิชาเอกบังคับ      12  หน่วยกิต                   
01169511** เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษารว่มสมยั  

(Contemporary Educational  Communications and Technology)  
2(2-0-4) 

01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพฒันาระบบการสอน  
(Instructional Systems Design and Development Technology)  

2(2-0-4) 
 

01169529* เทคโนโลยีการผลิตส่ือการสอนทางวชิาชีพ                                
(Professional Instructional Media Production Technology) 

3(2-2-5) 
 

01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา                
(Management of Educational  Communications and Technolgy System) 

2(1-2-3) 
 

01169591** 
 

ระเบียบวธีิวิจยัทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Research Methods in Educational  Communication s and 
Technology) 

3(3-0-6) 

                  -  วิชาเอกเลือก                ไม่น้อยกว่า     10  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

01169521 การออกแบบส่ือการศึกษา  
(Educational Media Design)  

3(2-2-5) 

01169522 การผลิตส่ือกราฟิกและภาพน่ิงทางการศึกษา  
(Graphic and Still Picture Media Production for  Education)  

3(2-2-5) 

01169523 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ทางการศึกษา  
(Printed Media Production for Education)  

3(2-2-5) 

01169524 การผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ทางการศึกษา  
(Educational Television Program Production)  

3(2-2-5) 

01169525 การผลิตภาพดิจิทลัทางการศึกษา  
(Digital photograph Product ion in Education)  
 

3(2-2-5) 

 
  
* วชิาเปิดใหม่ 
** วิชาปรบัปรุง  



                 1 .1.2 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2  

 1. วิชาเอก                            ไม่น้อยกว่า                    24          หน่วยกิต  
- สัมมนา           2  หน่วยกิต 

01169597 สัมมนา  
(Seminar ) 

1,1  

                   -  วิชาเอกบังคับ      12  หน่วยกิต                   
01169511** เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษารว่มสมยั  

(Contemporary Educational  Communications and Technology)  
2(2-0-4) 

01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพฒันาระบบการสอน  
(Instructional Systems Design and Development Technology)  

2(2-0-4) 
 

01169529* เทคโนโลยีการผลิตส่ือการสอนทางวชิาชีพ                                
(Professional Instructional Media Production Technology) 

3(2-2-5) 
 

01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา                
(Management of Educational  Communications and Technolgy System) 

2(1-2-3) 
 

01169591** 
 

ระเบียบวธีิวิจยัทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Research Methods in Educational  Communication s and 
Technology) 

3(3-0-6) 

                  -  วิชาเอกเลือก                ไม่น้อยกว่า     10  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

01169521 การออกแบบส่ือการศึกษา  
(Educational Media Design)  

3(2-2-5) 

01169522 การผลิตส่ือกราฟิกและภาพน่ิงทางการศึกษา  
(Graphic and Still Picture Media Production for  Education)  

3(2-2-5) 

01169523 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ทางการศึกษา  
(Printed Media Production for Education)  

3(2-2-5) 

01169524 การผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ทางการศึกษา  
(Educational Television Program Production)  

3(2-2-5) 

01169525 การผลิตภาพดิจิทลัทางการศึกษา  
(Digital photograph Product ion in Education)  
 

3(2-2-5) 

01169531** การออกแบบและการใชส่ื้อการศึกษา  
(Design and Utilization of Educational Media ) 

3(2-2-5) 

 
* วชิาเปิดใหม่ 
** วิชาปรบัปรุง  



01169592** การประเมนิผลโครงการทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Project Evaluation in Educational  Communications and Technology)  

3(3-0-6) 

01169596* เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Selected Topic in Educational Communication s and Technology) 

1-3 

01169598 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

1-3 

01170511** ทฤษฎีองค์กรและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
(Organization Theory and  Human Resource Development)   

3(3-0-6) 

01170512** การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
(Strategic Planning for Human Resource Development)  

3(3-0-6) 

01170513** เทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม 
(Training Technique and Process) 

3(3-0-6) 

01170521* การออกแบบและประเมนิโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   
(Project Design and Evaluation  in Human Resource Development)   

3(3-0-6) 

01171511* คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
(Computer in Education)  

2(1-2-3) 

01171521* การออกแบบและการพฒันาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์
เป็นฐาน                                                              
(Courseware Design and  Development  for Computer-based Instruction) 

2(1-2-3) 
 

01171522* การพฒันาส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา          
(Development of Electronic Publication for Education) 

2(1-2-3) 
 

01171523* การออกแบบและพฒันาการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นฐาน      
(Web-based Instruction Design and Development)  

2(1-2-3) 
 

01171524* หลกัการและทฤษฎีอีเลิร์นนิง 
(Principle and Theory in E-Learning) 

3(2-2-5) 

01171526* การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนรู้ผา่นเคร่ืองมือส่ือสารแบบ
เคล่ือนท่ี   
(Mobile Learning System Design and Development)      

2(1-2-3) 
 

01171527* การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้มีความตอ้งการพิเศษ  
(Electronics Media Design and Development for Person with Special 
Needs)     

2(1-2-3) 
 

01171551* การจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  2(2-0-4) 

 
* วชิาเปิดใหม่ 
** วิชาปรบัปรุง  



(Electronics Learning Resource Center for Education Management)  
 
                 2.  วิทยานิพนธ์                          ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต  

01169599 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

1-12 

 
      3.1.3 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข                

               จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต  
            ก. วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
                   - สัมมนา                   2 หนว่ยกิต 
                   - วชิาเอกบงัคบั               12 หนว่ยกิต 
                   - วชิาเอกเลือก ไมน่้อยกวา่                                  16 หน ่วยกิต 

                          ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ      ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 

 

            1.1.4 รายวิชา แผน ข  
 1. วิชาเอก                                             ไม่น้อยกว่า                  30  หน่วยกิต 

 - สัมมนา           2  หน่วยกิต 
01169597 สัมมนา  

(Seminar ) 
1,1  

 -  วิชาเอกบังคับ     12  หน่วยกิต   
01169511** เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษารว่มสมยั  

(Contemporary Educational  Communications and Technology)  
2(2-0-4) 

01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพฒันาระบบการสอน  
(Instructional Systems Design and Development Technology)  

2(2-0-4) 
 

01169529* เทคโนโลยีการผลิตส่ือการสอนทางวชิาชีพ                                
(Professional Instructional Media Production Technology) 

3(2-2-5) 
 

01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา                
(Management of Educational  Communications  and Technology System) 

2(1-2-3) 
 

01169591** 
 

ระเบียบวธีิวิจยัทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Research Methods in Educational  Communications  and Technology) 

3(3-0-6) 

 

 
* วชิาเปิดใหม่ 
** วิชาปรบัปรุง  



                 -  วิชาเอกเลือก                 ไม่น้อยกว่า      16  หน่วยกิต   

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
0116952 การออกแบบส่ือการศึกษา  

(Educational Media Design)  
3(2-2-5) 

01169522 การผลิตส่ือกราฟิกและภาพน่ิงทางการศึกษา  
(Graphic and Still Picture Media Production for  Education)  

3(2-2-5) 

01169523 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ทางการศึกษา  
(Printed Media Production for Education)  

3(2-2-5) 

01169524 การผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ทางการศึกษา  
(Educational Television Program Production)  

3(2-2-5) 

01169525 การผลิตภาพดิจิทลัทางการศึกษา  
(Digital Photograph Production in Education) 

3(2-2-5) 

01169531** การออกแบบ และการใชส่ื้อการศึกษา  
(Design, and Utilization of  Educational Media) 

3(2-2-5) 

01169592** การประเมนิผลโครงการทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Project Evaluation in Educational  Communications  and Technology)  

3(3-0-6) 

01169596* เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Selected Topic in Educational Communications and Technology) 

1-3 

01169598 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problem) 

1-3 

01170511** ทฤษฎีองค์กรและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
(Organization Theory and  Human Resource Development)   

3(3-0-6) 

01170512** การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 (Strategic Planning for Human Resource Development)  
 

3(3-0-6) 

01170513** เทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม 
(Training Technique and Process) 

3(3-0-6) 

01170521* การออกแบบและประเมนิโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   
(Project Design and Evaluation  in Human Resource Development)   

3(3-0-6) 

01171511* คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
(Computer in Education)  

2(1-2-3) 

01171521* การออกแบบและการพฒันาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 

 
* วชิาเปิดใหม่ 
** วิชาปรบัปรุง  



เป็นฐาน                                                              
(Courseware Desig and  Development   for Computer-based 
Instruction) 

01171522* การพฒันาส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา          
(Development of Electronic Publication for Education) 

2(1-2-3) 

01171523* การออกแบบและพฒันาการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นฐาน      
(Web-based Instruction Design and Development)  

2(1-2-3) 

01171524* หลกัการและทฤษฎีอีเลิร์นนิง 
(Principle and Theory in E-Learning) 

3(2-2-5) 

01171526* การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนรู้ผา่นเคร่ืองมือส่ือสารแบบ
เคล่ือนท่ี   
(Mobile Learning System Design and Development)     

2(1-2-3) 

01171527* การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้มีความตอ้งการพิเศษ  
(Electronics Media Design and Development for Person with Special 
Needs)     

2(1-2-3) 

01171551* การจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  
(Electronics Larning Resource Center for Education Management)  

2(2-0-4) 

 
                 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                       6  หน่วยกิต  

01169595 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
(Independent Study) 

3,3  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 ค าอธิบายรายวิชา     
01169511** เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษารว่มสมยั             

(Contemporary Educational Communications and  Technology)  
 ลกัษณะเฉพาะ ขอบขา่ย บทบาทพฒันาการ และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา และนวตักรรมการศึกษาท่ีน ามาประยุกต์ ใชก้บั
การเรียนการสอนรูปแบบตา่ง ๆ เน้นเทคโนโลยีและ ส่ือสารการศึกษาสมยัใหม ่
 Characteristics, scope, roles, development and trends of educational 
communications and  technology and innovations applied in various 
instruction, emphasis on modern educational communications and technology.  

2(2-0-4) 

 

01169521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบส่ือการศึกษา  
(Educational Media Design)  
 หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีทางดา้นการออกแบบการเรียนการสอน 
จิตวทิยากบัการออกแบบ คุณลกัษณะของส่ือ การน าหลกัการและทฤษฎีมาใชใ้น
การออกแบบส่ือการเรียนการสอน เทคนิคการออกแบบและพฒันาส่ือเพื่อใชใ้น
การศึกษาการประยุกต์ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบส่ือ  
 Principles, concepts and theor ies in instructional media design. 
Psychology in instructional media design, media character istics, usages of 
principles and theor ies in instructional media design. Technique design  and 
development, program application computer media design.  
 

3(2-2-5) 

01169522 การผลิตส่ือกราฟิกและภาพน่ิงทางการศึกษา  
(Graphic and Still Picture Media Production for  Education)  
 ความส าคญัและลกัษณะภาพกราฟิกทางการเรียนการสอน การ
ออกแบบ การจัดองค์ประกอบทางศิลป์ การฝึกทักษะการใชส้่วนเคร่ืองมอื การ
ใชก้ลอ้งถา่ยภาพน่ิง การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลิตงานกราฟิก การ
สร้างภาพ การผสมภาพ เพื่อสร้างงานกราฟิก  
 Importance and character istic of graphic in instruction. Design and art 
composition. Skill practice in hardware utilization, photo camera utilization 
and computer  application program for graphic production. Picture construction 
and mixing for graphic production. 
 

3(2-2-5) 

 
** วิชาปรบัปรุง  



01169523 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ทางการศึกษา  
(Printed Media Production for Education)  
 เทคนิคการเลือก การใชส่ิ้งพิมพ์ กระบวนการและวธีิการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
ประเภทตา่ง ๆ มาใชใ้นการศึกษา ตลอดจนการวเิคราะห์เกีย่วกบัการน าส่ือ
ส่ิงพิมพ์ มาใชใ้นการเรียนการสอน  
 Techniques in selecting and utilizing pr inted materials for educational 
purposes. Implications and applications of printing approaches for instructional uses. 

3(2-2-5) 

 

01169524 การผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ทางการศึกษา  
(Educational Television Program Production)  
  หลกัการ และทฤษฎี การผลิตรายการวทิยุโทรทัศน์และวีดิทัศน์ทาง
การศึกษา  การเขียนบทโทรทศัน์  วธีิใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเกีย่วขอ้งและเทคนิคตา่ง ๆ 
ในการจดัท ารายการและผลิตวดิีทศัน์ทางการศึกษา  การใชว้ทิยุโทรทศัน์ในการ
เรียนการสอนและการศึกษาตลอดชีวิต  การประยุกต์วีดิทัศน์ในการเรียนการ
สอน การประเมนิรายการโทรทัศน์การศึกษา และการเผยแพร่รายการโทรทศัน์
ในระบบเครือขา่ย 
 
 Principles and theor ies in educational television program and video 
production, script writing, the usage of related equipments  and techniques in 
educational programming and video production, the usage of  instructional 
television, television for life long education, video application for teaching and 
learning, educational television program evaluation and distribution of 
television program in the networks. 

3(2-2-5) 

 

01169525 การผลิตภาพดิจิทลัทางการศึกษา  
(Digital Photograph Production in Education) 
 ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัการถา่ยภาพดิจิทัลทางการศึกษา  
ขอ้แตกตา่งระหวา่ง การผลิตภาพดว้ยฟิล์มและภาพดิจิทัล  ส่วนประกอบและ
การท างานของกลอ้งดิจิทัลและอุปกรณ์ประกอบ  การควบคุมกลอ้งและการ
ถา่ยภาพด้วยกลอ้งดิจิทลั  กระบวนการตบแตง่ภาพ การบนัทึกข้อมูล และการ
พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ การน าเสนอภาพดิจิทลัผา่นทางเครือขา่ย

3(2-2-5) 



อินเทอร์เน็ต 
 Theories, pr inciples, and concepts in digital photograph in education, 
differences between film processing and digital image processing, the digital 
camera components and peripheral equipment, digital camera controlling  and 
utilization, image decoration process, recording, and pr inting by computer 
system and presentation of digital image through internet.  

 

01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพฒันาระบบการสอน             
(Instructional Systems Design and Development Technology ) 

หลกัการพฒันาและออกแบบระบบการสอน โดยใชท้ฤษฎีจิตวทิยา 
ทฤษฎีการส่ือสาร ทฤษฎีระบบ และหลกัการดา้นเทคโนโลยีการศึกษา เป็น
เหตุผลในการตดัสินใจเลือกองค์ประกอบหรือการด าเนินงานของแตล่ะขั้นตอน
ในการพฒันาและการออกแบบระบบการสอน   

Decision making in each process of instructional development and 
design based on  psychology theory, communications theory, system theory, 
and educational technology pr inciple. 

2(2-0-4) 

01169529* เทคโนโลยีการผลิตส่ือการสอนทางวชิาชีพ  
(Professional Instructional Media Production Technology ) 
 กระบวนการในการออกแบบและการผลิตส่ือการสอน การประเมนิ
ประสิทธิภาพ และการประเมนิผลการใชส่ื้อประเภทตา่งๆ เพื่อการเรียนการสอน  
พื้นฐานและประสบการณ์ในการผลิตส่ือการสอน การผลิตกราฟิก  
 Instruction media design and production process,  media eff iciency 
tryout and evaluation in media utilization for instruction, basic and experience 
in instructional media production.  

3(2-2-5) 

 

01169531** การออกแบบ และการใชส่ื้อการศึกษา  
(Design and Utilization of Educational Media ) 
                หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี การออกแบบส่ือ คณุลกัษณะเฉพาะของส่ือ 
การบูรณาการส่ือการสอน  การพฒันาส่ือประสม การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา แนวคิดหลักในกระบวนการใชส่ื้อ การเตรียมความพร้อม 
ด าเนินการใช ้ และการซอ่มแซมรักษาส่ือการศึกษาความพร้อม ด าเนินการใช ้ 
และการซอ่มแซมรักษาส่ือการศึกษา  

3(2-2-5) 

 
** วิชาปรบัปรุง  



Principles, concepts and theor ies which related to instructional media 
design, media characteristics ,an integration of instructional media, development of   
instructional multi-media, computer  in education, media application, main 
concept in media utilization procedure: setting  up, operation and maintenance.  

01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Management of  Educational Communications  and Technology Systems)  
 หลกัและทฤษฎีการบริหารและการจัดการระบบงานเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา เน้นท่ี การบริหารองค์การ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วสัดุ 
เคร่ืองมือ การประเมนิผล การให้บริการดา้น  
ทัว่ไป และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มกีารศึกษา  นอกสถานท่ี 
 Principles and  theories of  management in educational 
communications and  technology systems, emphasis on managing 
organization, personnel, budgets, space, materials, equipment, evaluation, 
general and information technology services. Field trip  required . 
 

2(1-2-3) 

01169591** ระเบียบวธีิวิจยัทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
 (Research Methods in Educational Communications and Technology ) 
 หลกัและระเบียบวธีิการวิจยัทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
การวเิคราะห์ปัญหาเพื่อก  าหนดหัวขอ้งานวจิัย วธีิรวบรวมข้อมลูเพื่อการวาง
แผนการวจิยัการก  าหนดตวัอยา่งและเทคนิควิธีการ การวเิคราะห์ แปลผล และ
การวิจารณ์ผลการวจิัย  การจัดท ารายงานเพื่อการน าเสนอในการประชมุและการ
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ  
 Research pr inciples and methods in educational communications and 
technology, problem analysis for research topic identif ication, data collecting 
for research planning, identification of  samples and techniques. Research  
analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and 
preparation for journal publication. 

3(3-0-6) 

 

01169592** การประเมนิผลโครงการทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Project Evaluation in Educational  Communications and Technology)  
 ลกัษณะเฉพาะของโครงการทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  การ

3(3-0-6) 

 
* วชิาเปิดใหม่ 
** วิชาปรบัปรุง  



วเิคราะห์์ความจ าเป็นในการออกแบบและพฒันาโครงการทางเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา  วธีิการประเมนิผลและการน าเสนอและการประยุกต์  

Character istics of project in educational  communications and 
technology. Need analysis for design and developing project in educational 
communications and technology, evaluation method and presentation, and 
application. 

 

01169595 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
(Independent Study) 
 การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ในหัวขอ้ท่ีนา่สนใจในระดับปริญญาโท 
และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Independent study on interesting topic at the master’s degree level, 
and complied into a written report. 

1-6 

 

01169596* เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
(Selected Topic in Educational Communications and Technology ) 
 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับปริญญาโท หัวข้อเร่ือง
เปล่ียนแปลงไปในแตล่ะภาคการศึกษา  
 Selected  topics in at the master’s degree level. Topics are subject to 
change each semester . 

1-3 

 

01169597 สัมมนา  
(Seminar) 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวขอ้ท่ีนา่สนใจทางเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษาในระดับปริญญาโท 
 Presentation and discussion on current  interesting topics in 
educational and communication technology at the master’s degree level.  
 

1 

01169598 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problem ) 
 การศึกษาคน้ควา้ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ระดบัปริญญาโท 

1-3 

 
** วิชาปรบัปรุง  



และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in educational communication s and technology at 
the master’s degree level and compile into a written report. 

 

01169599 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis)  
 วจิยัในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์  
 Research at the master’s degree level and compile into a thesis.  

1-12 

 

01170511** ทฤษฎีองค์การและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
(Organization Theory and Human Resource Development) 
 แนวคิด  ระเบียบวธีิ หลักการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  ทฤษฎีองค์การ 
ความหมายขององค์การ ลักษณะขอบขา่ยและชนิดขององค์การ และ
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  

Concepts, methods and principles of human resources development, 
organization theory, meaning of organization, characteristics, scope and type 
of organization, and process of  human resource development. 

3(3-0-6) 

 

01170512** การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
(Strategic Planning for Human Resource Development)     
 ยุทธศาสตร์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน และการพฒันา
แผน การก  าหนดประเด็นปัญหาและศักยภาพท่ีจะพฒันามนุษย์ ระเบียบวธีิพ ัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ การวเิคราะห์และการประเมนิยุทธศาสตร์   
 Strategies in human resource development, planning and planning 
development, identif ication of  problem and potential  of  human development, 
method of human resource development, analysis and assessment  of  
strategies. 

3(3-0-6) 

 

01170513** เทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม 
(Training Technique and Process) 
 ความหมายและความส าคญัของการฝึก อบรม หลกัการและทฤษฎีท่ี

3(3-0-6) 

 
* วชิาเปิดใหม่ 



เกีย่วข้องกบัการฝึกอบรม การส่ือสาร แรงจูงใจ ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
รูปแบบของการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม การจัดท าโครงการและ
หลกัสูตร การเ ขียนแผนการสอน การออกแบบกจิกรรมการน าเสนอ การเลือก 
การผลิตและการใชส่ื้ออบรม การจัดฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพ และการ
ประเมนิผลหลักสูตร การเขียนแผนการสอน การออกแบบกิจกรรมการน าเสนอ 
การเลือก การผลิตและการใชส่ื้ออบรม การจดัฝึกอบรมอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
และการประเมนิผล 
  
 Meaning and importance of  training; pr inciples and theor ies related to 
training; communication theory, motivation, individual difference; model of 
training; planning of training project and curr iculum; instructional and 
presentation design; selection, production, utilization of  training media; 
effective training management and evaluation. 

 

01170521* การออกแบบและประเมนิโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   
(Project Design and Evaluation  in Human Resource Development)   
 ลกัษณะของโครงการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การวเิคราะห์ความ
จ าเป็นในการออกแบบและพฒันาโครงการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ วธีิการ
ประเมนิผลและการน าเสนอและการประยุกต์หลกัการและแนวคิดตา่งๆมาใชใ้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
 Character istics of project in human resource development, need 
analysis  for  design and  developing  project  in  human resource development, 
evaluation and presentation methods, pr inciples and concept application in 
human resource development. 

3(3-0-6) 

 

01171511** คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
(Computer in Education)  
 กระบวนการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร บริการและการ
เรียนการสอน  
 Applications of microcomputer for administration, service and 
instruction. 

2(1-2-3) 

 
* วชิาเปิดใหม่ 
** วิชาปรบัปรุง  



01171521* การออกแบบและพฒันาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐาน
(Courseware Design and Development  for Computer-based Instruction)     
 หลกัการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียน
การสอน หลักการทางดา้นจิตวิทยา  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน รูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเป็นออฟไลน์และออนไลน์  การประยุกต์ ใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อผสมผสานเขา้กบัวธีิการสอนแบบตา่งๆ จากการสังเคราะห์
งานวจิยั   การใช ้ ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างและออกแบบบทเรียนในลกัษณะท่ีเ ป็น
แบบส่ือเด่ียว ส่ือประสม  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
การควบคุมและการจัดการเรียนด้วยระบบการจดัการเรียนรู้  
 Principles and theor ies in courseware design for instruction, 
psychology principles, steps for lesson design, off line and online instructional 
model, integration of computer technology to instructional methods synthesize 
from research f indings, computer software application for lesson design and 
development, as a medium, multimedia, and electronic media for supporting 
learning, controlling, and managing  courseware by learning system 
management . 

2(1-2-3) 
 

  
01171522* การพฒันาส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  

 (Development of Electronic Publication for Education ) 
 พฒันาการ ลกัษณะ รูปแบบ และบทบาทของส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการศึกษา  หลกัการ เทคนิค การพฒันาส่ือส่ิงพิมพ์ งานวิจยั
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนวโน้มของส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษา  
 Development, character, format and roles of  electronic publication in 
education,  pr inciples, technique, developing pr inted media, research, 
electronic books and trend of electronic  publication utilization in education . 

2(1-2-3) 
 

 

 
* วชิาเปิดใหม่ 



01171523* การออกแบบและพฒันาการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นฐาน  
(Web-based Instruction Design and Development  )  
 ความหมาย ลักษณะ การออกแบบ และพฒันาการสอน โดยใชเ้วบ็เป็น
ฐาน ระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยท่ีตอ้งใชใ้นระบบการสอน โดยใชเ้วบ็เป็น
ฐาน กระบวนการพฒันาระบบการสอน และผลการวิจยั  

Definition, attr ibutes, design and development of web-based 
instruction, computer system and network requirements for web-based 
instruction, instructional development process and research findings . 

2(1-2-3) 
 

 
01171524* หลกัการและทฤษฎีอีเลิร์นนิง 

(Principle and Theory in E-Learning) 
หลกัการ ทฤษฎี และขอบเขตการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  

รูปแบบและวธีิการจัดการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง 
องค์ประกอบของเทคโนโลยีและการบริหารจดัการการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  

Principles, theories, and scope of E-Learning.  Format and teaching 
methods, E-Learning design,  components of  technology and learning 
management in E-Learning. 

3(2-2-5) 

 
01171526* การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนรู้ผา่นเคร่ืองมือส่ือสารแบบเคล่ือนท่ี  

(Mobile Learning System Design and Development)      
 การออกแบบ และพฒันาระบบการเรียนรู้ผา่นเคร่ืองมอืส่ือสารเคล่ือนท่ี  
งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งตลอดจนแนวโน้มการใชเ้คร่ืองมอืส่ือสารเคล่ือนท่ีเป็นส่ือ
การเรียนรู้ 
 Design and development instructional system on mobile 
communication devices, related literature and tendency of using mobile 
devices as instructional media. 

2(1-2-3) 
 

 
01171527* การออกแบบและพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้มคีวามต้องการพิเศษ

(Electronics Media Design and Development for Special Needs Person)     
แนวโน้ม ปัญหา บทบาท และความต้องการของผู้มีความตอ้งการพิเศษ 

การจัดการเรียนรู้ และการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้มคีวาม
ตอ้งการพิเศษ 

2(1-2-3) 
 

 
* วชิาเปิดใหม่ 



 Trends, problem, role, and needs of person with special needs. 
Learning management and development of appropriate electronics media for 
special needs person.    

 
01171551* การจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  

(Electronics Learning Resource Center Management for Education)  
ความหมาย  ประ เ ภท และ แนวคิด ศูน ย์ทรัพ ยากรการ เ รี ยน รู้

อิเล็กทรอนิกส์  การเรียนการสอนผา่นอินเทอร์เ น็ต อุปกรณ์และโปรแกรมการ
บริการในศูนย์ทรัพยากรการเ รียนรู้อิเ ล็กทรอนิกส์ การบริหารและการจัดการ
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  

Meaning, type, and concept in electronic learning resource center, 
learning through internet, hardware and programs for services  in electronic 
learning  resource center. Administration and management for electronic 
learning resource center. 

2(2-0-4) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* วชิาเปิดใหม่ 


