หลั กสู ตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
หลั กสู ตร พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะศึ กษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึก ษา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึก ษา)
ชื่อย่ อ (ไทย) : ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Communications and Technology)
ชื่อย่ อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Communications Technology and)
จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลั กสู ตร
ไม ่น้ อยกว ่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลั กสู ตร
รูปแบบ
เป็ นการศึ กษาระดับปริ ญญาโท
ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
การรั บเข้ าศึกษา
ตามข้อบังคับวา่ ด้วยการศึ กษาขั้นบัณ ฑิตศึ กษาของบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความร่ วมมื อกับสถาบันอื่น
ไมม่ ี
การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึก ษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดีย ว
สถานภาพของหลั กสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลั กสู ตร
สถานภาพของหลัก สู ตร
หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554 กาหนดเปิ ดสอนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

- ปรั บปรุ ง จากหลักสู ตรชื่อหลัก สู ตรศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต
- เริ่ มใช้มาตั้งแต่ปีการศึก ษา 2528
ปรั บปรุ งครั้งสุ ดท้า ยเมื่อปี การศึกษา 2546
การพิ จารณาอนุ มตั ิเห็ นชอบ
ได้พิ จารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการการศึก ษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2553 เมือ่ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
ได้รั บอนุ มตั ิ/เห็ นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่.............
เมือ่ วันที่ ...................เดือน.........................................พ.ศ. ............................
ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลั กสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อ มเผยแพร่คณุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่งชาติ
ในปี การศึ กษา 2555
อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลั งสาเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึก ษาในสถานศึ กษา
2. นัก วิชาการประจาศูนย์ การเรี ยนรู ้ ศูนย์เทคโนโลยี การศึ กษา และแหล่ง ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ในชื่อ
อื่น ๆ
3. นัก ฝึ ก อบรม และวิทยากรเผยแพร่ความรู ้เฉพาะทาง
4. นัก วิจัยทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแ ละการสื่ อ สารการศึ กษา
5. ผู ้บริ หารหน่วยงานในสถานศึ กษาทั้งภาครัฐและเอกชน
6. ผู ้ผลิ ต และให้บริ การสื่ อ ในภาคธุ ร กิจเอกชน และสถานประกอบการ
สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลั กสู ตร
1.1 ปรัชญา
เทคโนโลยีแ ละสื่ อสารการศึก ษา เป็ นเสมือนเครื่ องมือในการขับเคลื่ อนการศึกษา สู ่ความสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย บุคลากรผูเ้ ปี่ ย มล้นด้วยปั ญญาและคุณธรรม ย่อ มใช้เครื่ องมือนี้ ไ ด้อย่างมีคณุ ภาพ นามาซึ่งผลผลิต
และผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิ ตที่ มีความรู ้ทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึก ษา สามารถปฏิ บตั ิงานการศึ กษาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1.2.1 มีความรอบรู ้ สามารถประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีแ ละสื่ อสารการศึก ษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.2 มีทักษะทางปั ญญา ปฏิ บัติง านอาชีพได้อ ย่างถูก ต้องคล่องแคล่ว ออกแบบระบบการเรี ยนการ
สอน และสามารถบูร ณาการเพื่อแก้ปัญหาทางการศึ กษาจนสั มฤทธิ์ ผล
1.2.3 มีเจตคติ ที่ดี ถึงพร้อ มด้วยคุณธรรมตามแนวคิ ดจิ ตสาธารณะ สามารถเลือ ก ผลิต และใช้
สื่ อการศึก ษาได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์
1.2.4 มีทักษะความสั มพันธ์ ทางานร่วมกับผู ้อื่นด้วยสานึ ก รับผิดชอบ บนพื้นฐานการคิดแบบ
ประชาธิ ปไตย
1.2.5 มีทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีแ ละสื่ อสารการศึก ษา การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษาจนสาเร็ จผลอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืน
1.2.6 เป็ นต้นแบบของบุคลากรทางการศึก ษาและการวิจยั ในวิชาชีพเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
การดาเนินการหลั กสู ตร
1.1 วัน-เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
1.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ตามข้อบังคับวา่ ด้วยการศึ กษาขั้นบัณ ฑิตศึ กษาของบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
ไมม่ ี
1.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
ไมม่ ี
1.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก2
ปี การศึก ษา
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2
รวม
จานวนบัณฑิตทีค่ าดว่ าจะจบการศึก ษา
30
30
คาดว ่าจะมีผู ้สาเร็ จการศึ กษา
2554
ตลอดหลักสู ตร
30
30
60
2555
ปี ละ 30 คน เริ่ มจบปี พ.ศ. 2556
30
30
60
2556
30
30
60
2557
30
30
60
2558

แผน ข
ปี การศึก ษา
2554
2555
2556
2557
2558

ปี ที่ 1
60
60
60
60
60

ปี ที่ 2
60
60
60
60

รวม
60
120
120
120
120

จานวนบัณฑิตทีค่ าดว่ าจะจบการศึก ษา
คาดว ่าจะมีผู ้สาเร็ จ การศึ กษา
ตลอดหลักสู ตร
ปี ละ 60 คน เริ่ มจบปี พ.ศ. 2556

หลั กสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
1.1 หลั กสู ตร
1.1.1 โครงสร้ างหลั กสู ตร แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลั กสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
ก. วิชาเอก
ไม ่น้ อยกว ่า
24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบัง คับ
12 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือ ก
ไม ่น้ อยกว ่า
10 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่ น้อยกว่ า
12 หน่ วยกิต

1.1.2 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2
1. วิชาเอก
ไม่ น้อยกว่ า
24
หน่ วยกิต
- สั มมนา
2 หน่ วยกิต
01169597 สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่ วยกิต
01169511** เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึก ษาร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Educational Communications and Technology)
01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
2(2-0-4)
(Instructional Systems Design and Development Technology)
01169529* เทคโนโลยีการผลิ ตสื่ อการสอนทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Instructional Media Production Technology)
01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
2(1-2-3)
(Management of Educational Communications and Technol gy System)
01169591** ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
3(3-0-6)
(Research Methods in Educational Communications and
Technology)
- วิ ชาเอกเลื อก
ไม่ น้อยกว่ า
10 หน่ วยกิต
ให้ เลื อกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
01169521 การออกแบบสื่ อ การศึ กษา
3(2-2-5)
(Educational Media Design)
01169522 การผลิตสื่ อกราฟิ กและภาพนิ่ งทางการศึ กษา
3(2-2-5)
(Graphic and Still Picture Media Production for Education)
01169523 การผลิตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ทางการศึ กษา
3(2-2-5)
(Printed Media Production for Education)
01169524 การผลิตรายการวิทยุโ ทรทัศน์ ทางการศึก ษา
3(2-2-5)
(Educational Television Program Production)
01169525 การผลิตภาพดิจิทลั ทางการศึก ษา
3(2-2-5)
(Digital photograph Production in Education)

* วิชาเปิ ดใหม่
** วิชาปรับปรุง

1.1.2 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2
1. วิชาเอก
ไม่ น้อยกว่ า
24
หน่ วยกิต
- สั มมนา
2 หน่ วยกิต
01169597 สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่ วยกิต
01169511** เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึก ษาร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Educational Communications and Technology)
01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
2(2-0-4)
(Instructional Systems Design and Development Technology)
01169529* เทคโนโลยีการผลิ ตสื่ อการสอนทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Instructional Media Production Technology)
01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
2(1-2-3)
(Management of Educational Communications and Technol gy System)
01169591** ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
3(3-0-6)
(Research Methods in Educational Communications and
Technology)
- วิ ชาเอกเลื อก
ไม่ น้อยกว่ า
10 หน่ วยกิต
ให้ เลื อกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
01169521 การออกแบบสื่ อ การศึ กษา
3(2-2-5)
(Educational Media Design)
01169522 การผลิตสื่ อกราฟิ กและภาพนิ่ งทางการศึ กษา
3(2-2-5)
(Graphic and Still Picture Media Production for Education)
01169523 การผลิตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ทางการศึ กษา
3(2-2-5)
(Printed Media Production for Education)
01169524 การผลิตรายการวิทยุโ ทรทัศน์ ทางการศึก ษา
3(2-2-5)
(Educational Television Program Production)
01169525 การผลิตภาพดิจิทลั ทางการศึก ษา
3(2-2-5)
(Digital photograph Production in Education)
01169531** การออกแบบและการใช้สื่อ การศึ กษา
(Design and Utilization of Educational Media)
* วิชาเปิ ดใหม่
** วิชาปรับปรุง

3(2-2-5)

01169592** การประเมินผลโครงการทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
(Project Evaluation in Educational Communications and Technology)
01169596* เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษา
(Selected Topic in Educational Communications and Technology)
01169598 ปั ญหาพิเศษ
(Special Problems)
01170511** ทฤษฎี องค์ก รและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(Organization Theory and Human Resource Development)
01170512** การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(Strategic Planning for Human Resource Development)
01170513** เทคนิ คและกระบวนการฝึ ก อบรม
(Training Technique and Process)
01170521* การออกแบบและประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(Project Design and Evaluation in Human Resource Development)
01171511* คอมพิวเตอร์ เพื่อ การศึ กษา
(Computer in Education)
01171521* การออกแบบและการพัฒนาคอร์ สแวร์ เพื่อการสอนโดยใช้คอมพิ วเตอร์
เป็ นฐาน
(Courseware Design and Development for Computer-based Instruction)
01171522* การพัฒนาสื่ อสิ่ งพิ มพ์อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ การศึ กษา
(Development of Electronic Publication for Education)
01171523* การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้เว็บเป็ นฐาน
(Web-based Instruction Design and Development)
01171524* หลักการและทฤษฎี อีเลิร์นนิ ง
(Principle and Theory in E-Learning)
01171526* การออกแบบและพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ผา่ นเครื่ องมือสื่ อสารแบบ
เคลื่อนที่
(Mobile Learning System Design and Development)
01171527* การพัฒนาสื่ ออิเล็ก ทรอนิ กส์ สาหรั บผู ้มีความต้องการพิเศษ
(Electronics Media Design and Development for Person with Special
Needs)
01171551* การจัดการศูนย์ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ การศึ กษา
* วิชาเปิ ดใหม่
** วิชาปรับปรุง

3(3-0-6)
1-3
1-3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

(Electronics Learning Resource Center for Education Management)
2. วิ ทยานิพนธ์
01169599 วิทยานิ พนธ์
(Thesis)

ไม่ น้อยกว่ า

12 หน่ วยกิต
1-12

3.1.3 โครงสร้ างหลั กสู ตร แผน ข
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลั กสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
ก. วิ ชาเอก
ไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบัง คับ
12 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือ ก
ไม ่น้ อยกว ่า
16 หน่วยกิต
ข. การศึก ษาค้ นคว้ าอิสระ ไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
1.1.4 รายวิ ชา แผน ข
1. วิชาเอก
ไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
- สั มมนา
2 หน่ วยกิต
01169597 สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่ วยกิต
01169511** เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึก ษาร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Educational Communications and Technology)
01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
2(2-0-4)
(Instructional Systems Design and Development Technology)
01169529* เทคโนโลยีการผลิ ตสื่ อการสอนทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Instructional Media Production Technology)
01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
2(1-2-3)
(Management of Educational Communications and Technology System)
01169591** ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
3(3-0-6)
(Research Methods in Educational Communications and Technology)

* วิชาเปิ ดใหม่
** วิชาปรับปรุง

- วิชาเอกเลื อก
ไม่ น้อยกว่ า
16 หน่ วยกิต
ให้ เลื อกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
0116952
การออกแบบสื่ อ การศึ กษา
3(2-2-5)
(Educational Media Design)
01169522
การผลิตสื่ อกราฟิ กและภาพนิ่ งทางการศึ กษา
3(2-2-5)
(Graphic and Still Picture Media Production for Education)
01169523
การผลิตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ทางการศึ กษา
3(2-2-5)
(Printed Media Production for Education)
01169524
การผลิตรายการวิทยุโ ทรทัศน์ ทางการศึก ษา
3(2-2-5)
(Educational Television Program Production)
01169525
การผลิตภาพดิจิทลั ทางการศึก ษา
3(2-2-5)
(Digital Photograph Production in Education)
01169531** การออกแบบ และการใช้สื่อการศึก ษา
3(2-2-5)
(Design, and Utilization of Educational Media)
01169592** การประเมินผลโครงการทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
3(3-0-6)
(Project Evaluation in Educational Communications and Technology)
01169596*
เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษา
1-3
(Selected Topic in Educational Communications and Technology)
01169598
ปั ญหาพิเศษ
1-3
(Special Problem )
01170511** ทฤษฎี องค์ก รและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
3(3-0-6)
(Organization Theory and Human Resource Development)
01170512** การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
3(3-0-6)
(Strategic Planning for Human Resource Development)
01170513**
01170521*
01171511*
01171521*
* วิชาเปิ ดใหม่
** วิชาปรับปรุง

เทคนิ คและกระบวนการฝึ ก อบรม
(Training Technique and Process)
การออกแบบและประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(Project Design and Evaluation in Human Resource Development)
คอมพิวเตอร์ เพื่อ การศึ กษา
(Computer in Education)
การออกแบบและการพัฒนาคอร์ สแวร์ เพื่อการสอนโดยใช้คอมพิ วเตอร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

01171522*
01171523*
01171524*
01171526*

01171527*

01171551*

เป็ นฐาน
(Courseware Desig and Development for Computer-based
Instruction)
การพัฒนาสื่ อสิ่ งพิ มพ์อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ การศึ กษา
(Development of Electronic Publication for Education)
การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้เว็บเป็ นฐาน
(Web-based Instruction Design and Development)
หลักการและทฤษฎี อีเลิร์นนิ ง
(Principle and Theory in E-Learning)
การออกแบบและพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ผา่ นเครื่ องมือสื่ อสารแบบ
เคลื่อนที่
(Mobile Learning System Design and Development)
การพัฒนาสื่ ออิเล็ก ทรอนิ กส์ สาหรั บผู ้มีความต้องการพิเศษ
(Electronics Media Design and Development for Person with Special
Needs)
การจัดการศูนย์ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ การศึ กษา
(Electronics L arning Resource Center for Education Management)

การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
01169595 การศึ กษาค้นคว้าอิส ระ
(Independent Study)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

6 หน่ วยกิต
3,3

คาอธิบายรายวิชา
01169511** เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึก ษาร่วมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Educational Communications and Technology)
ลักษณะเฉพาะ ขอบข่า ย บทบาทพัฒนาการ และแนวโน้ มของ
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึก ษา และนวัตกรรมการศึ กษาที่นามาประยุก ต์ ใช้กบั
การเรี ยนการสอนรู ปแบบต่าง ๆ เน้นเทคโนโลยีและ สื่ อสารการศึก ษาสมัยใหม ่
Characteristics, scope, roles, development and trends of educational
communications and technology and innovations applied in various
instruction, emphasis on modern educational communications and technology.
01169521

การออกแบบสื่ อ การศึ กษา
3(2-2-5)
(Educational Media Design)
หลักการ แนวคิ ดและทฤษฎี ทางด้านการออกแบบการเรี ยนการสอน
จิตวิทยากับการออกแบบ คุณลัก ษณะของสื่ อ การนาหลัก การและทฤษฎี มาใช้ใน
การออกแบบสื่ อ การเรี ยนการสอน เทคนิ คการออกแบบและพัฒนาสื่ อเพื่อใช้ใน
การศึ กษาการประยุก ต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบสื่ อ
Principles, concepts and theories in instructional media design.
Psychology in instructional media design, media characteristics, usages of
principles and theories in instructional media design. Technique design and
development, program application computer media design.

01169522

การผลิตสื่ อกราฟิ กและภาพนิ่ งทางการศึ กษา
3(2-2-5)
(Graphic and Still Picture Media Production for Education)
ความส าคัญและลัก ษณะภาพกราฟิ กทางการเรี ยนการสอน การ
ออกแบบ การจัดองค์ประกอบทางศิ ลป์ การฝึ กทักษะการใช้ส ่วนเครื่ องมือ การ
ใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ ง การประยุก ต์โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ผลิ ตงานกราฟิ ก การ
สร้างภาพ การผสมภาพ เพื่อสร้างงานกราฟิ ก
Importance and characteristic 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.

** วิชาปรับปรุง

01169523

การผลิตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ทางการศึ กษา
3(2-2-5)
(Printed Media Production for Education)
เทคนิ คการเลือก การใช้สิ่งพิมพ์ กระบวนการและวิธีการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
ประเภทต่าง ๆ มาใช้ในการศึก ษา ตลอดจนการวิเคราะห์ เกีย่ วกับการนาสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ มาใช้ในการเรี ยนการสอน
Techniques in selecting and utilizing printed materials for educational
purposes. Implications and applications of printing approaches for instructional uses.

01169524

การผลิตรายการวิทยุโ ทรทัศน์ ทางการศึก ษา
(Educational Television Program Production)
หลักการ และทฤษฎี การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และวีดิทัศน์ ทาง
การศึ กษา การเขียนบทโทรทัศน์ วิธีใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ที่เกีย่ วข้องและเทคนิ คต่าง ๆ
ในการจัดทารายการและผลิตวีดิทศั น์ ทางการศึกษา การใช้วทิ ยุโทรทัศน์ ในการ
เรี ยนการสอนและการศึกษาตลอดชีวิต การประยุก ต์วีดิทัศน์ ในการเรี ยนการ
สอน การประเมินรายการโทรทัศน์ การศึกษา และการเผยแพร่รายการโทรทัศน์
ในระบบเครื อ ข่าย

3(2-2-5)

Principles and theories 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.
01169525

การผลิตภาพดิจิทลั ทางการศึก ษา
(Digital Photograph Production in Education)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการถ่า ยภาพดิ จิทัลทางการศึ กษา
ข้อแตกต่างระหว ่าง การผลิตภาพด้วยฟิ ล์ มและภาพดิ จิทัล ส่วนประกอบและ
การทางานของกล้องดิ จิทัลและอุ ปกรณ์ ประกอบ การควบคุมกล้องและการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทลั กระบวนการตบแต่งภาพ การบันทึ กข้อมูล และการ
พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ การนาเสนอภาพดิจิทลั ผ่านทางเครื อข่า ย

3(2-2-5)

อินเทอร์ เน็ ต
Theories, principles, 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 printing by computer
system and presentation of digital image through internet.
01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
2(2-0-4)
(Instructional Systems Design and Development Technology)
หลักการพัฒนาและออกแบบระบบการสอน โดยใช้ทฤษฎี จิตวิทยา
ทฤษฎี การสื่ อสาร ทฤษฎีระบบ และหลัก การด้านเทคโนโลยีการศึก ษา เป็ น
เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกองค์ ประกอบหรื อการดาเนิ นงานของแต่ละขั้นตอน
ในการพัฒนาและการออกแบบระบบการสอน
Decision making in each process of instructional development and
design based on psychology theory, communications theory, system theory,
and educational technology principle.
01169529* เทคโนโลยีการผลิ ตสื่ อการสอนทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Instructional Media Production Technology)
กระบวนการในการออกแบบและการผลิตสื่ อการสอน การประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพ และการประเมินผลการใช้สื่อ ประเภทต่างๆ เพื่อการเรี ยนการสอน
พื้นฐานและประสบการณ์ในการผลิตสื่ อการสอน การผลิ ตกราฟิ ก
Instruction media design and production process, media efficiency
tryout and evaluation in media utilization for instruction, basic and experience
in instructional media production.
01169531** การออกแบบ และการใช้สื่อการศึก ษา
3(2-2-5)
(Design and Utilization of Educational Media)
หลัก การ แนวคิด และทฤษฎี การออกแบบสื่ อ คุณ ลัก ษณะเฉพาะของสื่ อ
การบู รณาการสื่ อการสอน การพัฒนาสื่ อ ประสม การประยุก ต์ใช้คอมพิ วเตอร์
เพื่อการศึ กษา แนวคิ ดหลักในกระบวนการใช้สื่อ การเตรี ย มความพร้อ ม
ดาเนิ นการใช้ และการซ่อ มแซมรั กษาสื่ อการศึ กษาความพร้ อ ม ดาเนิ นการใช้
และการซ่อ มแซมรั กษาสื่ อ การศึ กษา
** วิชาปรับปรุง

Principles, concepts and theories 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** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
(Management of Educational Communications and Technology Systems)
หลักและทฤษฎี การบริ หารและการจัดการระบบงานเทคโนโลยีและ
สื่ อสารการศึก ษา เน้นที่ การบริ หารองค์ การ บุ คลากร งบประมาณ สถานที่ วัส ดุ
เครื่ องมือ การประเมินผล การให้บริ การด้าน
ทัว่ ไป และด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีก ารศึ กษา นอกสถานที่
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** ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
3(3-0-6)
(Research Methods in Educational Communications and Technology)
หลักและระเบีย บวิธีการวิจยั ทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
การวิเคราะห์ ปัญหาเพื่อ กาหนดหั วข้องานวิจัย วิธีร วบรวมข้อ มูลเพื่อ การวาง
แผนการวิจยั การกาหนดตัวอย่างและเทคนิ ควิธีการ การวิเ คราะห์ แปลผล และ
การวิจารณ์ผ ลการวิจัย การจัดทารายงานเพื่อการนาเสนอในการประชุมและการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles and methods in educational communications and
technology, problem analysis for research topic identification, data collecting
for research planning, identification of samples and techniques. Research
analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and
preparation for journal publication.
01169592** การประเมินผลโครงการทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา
(Project Evaluation in Educational Communications and Technology)
ลักษณะเฉพาะของโครงการทางเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึ กษา การ
* วิชาเปิ ดใหม่
** วิชาปรับปรุง

3(3-0-6)

วิเคราะห์์ความจาเป็ นในการออกแบบและพัฒนาโครงการทางเทคโนโลยีแ ละ
สื่ อสารการศึก ษา วิธี การประเมินผลและการนาเสนอและการประยุก ต์
Characteristics 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

การศึ กษาค้นคว้าอิส ระ
(Independent Study)
การศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหัวข้อ ที่นา่ สนใจในระดับปริ ญญาโท
และเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นรายงาน
Independent study on interesting topic at the master’s degree level,
and complied into a written report.

1-6

01169596*

เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษา
(Selected Topic in Educational Communications and Technology)
เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีการศึก ษา ในระดับปริ ญญาโท หั วข้อเรื่ อง
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึ กษา
Selected topics in at the master’s degree level. Topics are subject to
change each semester.

1-3

01169597

สัมมนา
(Seminar)
การนาเสนอและอภิ ปรายหัวข้อ ที่นา่ สนใจทางเทคโนโลยีแ ละสื่ อสาร
การศึ กษาในระดับปริ ญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in
educational and communication technology at the master’s degree level.

1

01169598

ปั ญหาพิเศษ
1-3
(Special Problem)
การศึ กษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึก ษา ระดับปริ ญญาโท

** วิชาปรับปรุง

และเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นรายงาน
Study and research in educational communications and technology at
the master’s degree level and compile into a written report.
01169599

วิทยานิ พนธ์
(Thesis)
วิจยั ในระดับปริ ญญาโท และเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นวิทยานิ พนธ์
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

1-12

01170511** ทฤษฎี องค์ก ารและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(Organization Theory and Human Resource Development)
แนวคิด ระเบีย บวิธี หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ ทฤษฎี องค์การ
ความหมายขององค์การ ลักษณะขอบข่า ยและชนิ ดขององค์ การ และ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์
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** การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(Strategic Planning for Human Resource Development)
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การวางแผน และการพัฒนา
แผน การกาหนดประเด็น ปั ญหาและศักยภาพที่ จะพัฒนามนุ ษย์ ระเบี ยบวิธีพ ัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์ และการประเมิน ยุทธศาสตร์
Strategies in human resource development, planning and planning
development, identification of problem and potential of human development,
method of human resource development, analysis and assessment of
strategies.

3(3-0-6)

01170513** เทคนิ คและกระบวนการฝึ ก อบรม
(Training Technique and Process)
ความหมายและความสาคัญของการฝึ ก อบรม หลัก การและทฤษฎีที่

3(3-0-6)

* วิชาเปิ ดใหม่

เกีย่ วข้องกับการฝึ ก อบรม การสื่ อสาร แรงจูงใจ ความแตกต่างระหว ่างบุ คคล
รู ปแบบของการฝึ ก อบรม การวางแผนการฝึ ก อบรม การจัดทาโครงการและ
หลักสู ตร การเขียนแผนการสอน การออกแบบกิจกรรมการนาเสนอ การเลือก
การผลิตและการใช้สื่อ อบรม การจัดฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการ
ประเมินผลหลักสู ตร การเขี ยนแผนการสอน การออกแบบกิจกรรมการนาเสนอ
การเลือ ก การผลิตและการใช้สื่อ อบรม การจัดฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และการประเมินผล
Meaning and importance of training; principles and theories related to
training; communication theory, motivation, individual difference; model of
training; planning of training project and curriculum; instructional and
presentation design; selection, production, utilization of training media;
effective training management and evaluation.
01170521*

การออกแบบและประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
3(3-0-6)
(Project Design and Evaluation in Human Resource Development)
ลักษณะของโครงการในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์ ความ
จาเป็ นในการออกแบบและพัฒนาโครงการในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ วิธีการ
ประเมินผลและการนาเสนอและการประยุก ต์ หลัก การและแนวคิ ดต่างๆมาใช้ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
Characteristics of project in human resource development, need
analysis for design and developing project in human resource development,
evaluation and presentation methods, principles and concept application in
human resource development.

01171511** คอมพิวเตอร์ เพื่อ การศึ กษา
(Computer in Education)
กระบวนการประยุ กต์ใช้คอมพิ วเตอร์ เพื่อการบริ หาร บริ การและการ
เรี ยนการสอน
Applications of microcomputer for administration, service and
instruction.
* วิชาเปิ ดใหม่
** วิชาปรับปรุง

2(1-2-3)

01171521*

การออกแบบและพัฒนาคอร์ สแวร์ เพื่อการสอนโดยใช้คอมพิ วเตอร์ เป็ นฐาน
2(1-2-3)
(Courseware Design and Development for Computer-based Instruction)
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคอร์ สแวร์ เพื่อการเรี ยน
การสอน หลักการทางด้านจิ ตวิทยา ขั้นตอนการออกแบบบทเรี ยน รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่เป็ นออฟไลน์ และออนไลน์ การประยุก ต์ ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพื่อผสมผสานเข้ากับวิธี การสอนแบบต่างๆ จากการสังเคราะห์
งานวิจยั การใช้ ซอฟต์แ วร์ เพื่อสร้ างและออกแบบบทเรี ยนในลัก ษณะที่เ ป็ น
แบบสื่ อเดี่ย ว สื่ อ ประสม สื่ อ อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ สนับสนุ นการเรี ยนการสอน
การควบคุมและการจัดการเรี ยนด้วยระบบการจัดการเรี ยนรู ้
Principles and theories in courseware design for instruction,
psychology principles, steps for lesson design, offline and online instructional
model, integration of computer technology to instructional methods synthesize
from research findings, 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.

01171522*

การพัฒนาสื่ อสิ่ งพิ มพ์อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ การศึ กษา
2(1-2-3)
(Development of Electronic Publication for Education)
พัฒนาการ ลัก ษณะ รู ปแบบ และบทบาทของสื่ อสิ่ งพิ มพ์อิเล็ กทรอนิ ก ส์
ที่เกีย่ วข้องกับการศึ กษา หลัก การ เทคนิ ค การพัฒนาสื่ อสิ่ งพิ มพ์ งานวิจยั
หนังสื ออิเล็ก ทรอนิ กส์ ตลอดจนแนวโน้ มของสื่ อสิ่ งพิ มพ์อิเล็ กทรอนิ ก ส์ เพื่อ
การศึ กษา
Development, character, format and roles of electronic publication in
education, principles, technique, developing printed media, research,
electronic books and trend of electronic publication utilization in education.

* วิชาเปิ ดใหม่

01171523*

การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้เว็บเป็ นฐาน
(Web-based Instruction Design and Development )
ความหมาย ลักษณะ การออกแบบ และพัฒนาการสอน โดยใช้เว็บเป็ น
ฐาน ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่า ยที่ ตอ้ งใช้ในระบบการสอน โดยใช้เว็บเป็ น
ฐาน กระบวนการพัฒนาระบบการสอน และผลการวิจยั
Definition, attributes, 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*

หลักการและทฤษฎี อีเลิร์นนิ ง
(Principle and Theory in E-Learning)
หลักการ ทฤษฎี และขอบเขตการจัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ ง
รู ปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน การออกแบบบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง
องค์ประกอบของเทคโนโลยีแ ละการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ ง
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*

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ผา่ นเครื่ องมือสื่ อสารแบบเคลื่ อนที่
(Mobile Learning System Design and Development)
การออกแบบ และพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ ผา่ นเครื่ องมือ สื่ อ สารเคลื่ อนที่
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องตลอดจนแนวโน้ มการใช้เครื่ องมือสื่ อสารเคลื่อนที่เป็ นสื่ อ
การเรี ยนรู ้
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*

การออกแบบและพัฒนาสื่ อ อิเล็ก ทรอนิ กส์ ส าหรับผู ้มคี วามต้องการพิเศษ
(Electronics Media Design and Development for Special Needs Person)
แนวโน้ม ปั ญหา บทบาท และความต้องการของผู ้มีความต้องการพิเศษ
การจัดการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาสื่ อ อิเล็ก ทรอนิ กส์ ที่เหมาะสมสาหรั บผู ้มคี วาม
ต้องการพิเศษ

2(1-2-3)

* วิชาเปิ ดใหม่

Trends, problem, role, and needs of person with special needs.
Learning management and development of appropriate electronics media for
special needs person.
01171551*

* วิชาเปิ ดใหม่

การจัดการศูนย์ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่อ การศึ กษา
2(2-0-4)
(Electronics Learning Resource Center Management for Education)
ความห มาย ประ เ ภ ท และ แน วคิ ด ศู น ย์ ท รั พ ยากรการเ รี ยน รู ้
อิเล็กทรอนิ กส์ การเรี ยนการสอนผ่านอิ น เทอร์ เ น็ ต อุ ปกรณ์ แ ละโปรแกรมการ
บริ การในศูนย์ทรัพยากรการเรี ย นรู ้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การบริ ห ารและการจัดการ
ศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิ กส์
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.

