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หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
: Master of Education Program in Educational Communications and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ชื่อยอ (ไทย) : ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Communications and Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Communications Technology and)
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
เปนการศึกษาระดับปริญญาโท
ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
การรับเขาศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2546
เปดสอนภาคตน ปการศึกษา 2546
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2555
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. นักวิชาการประจําศูนยการเรียนรู ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ในชื่ออื่น ๆ
3. นักฝกอบรม และวิทยากรเผยแพรความรูเฉพาะทาง
4. นักวิจัยทางดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
5. ผูบริหารหนวยงานในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
6. ผูผลิต และใหบริการสื่อ ในภาคธุรกิจเอกชน และสถานประกอบการ
สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เปนเสมือนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการศึกษา สูความสําเร็จตาม
เปาหมาย บุคลากรผูเปยมลนดวยปญญาและคุณธรรม ยอมใชเครื่องมือนี้ไดอยางมีคุณภาพ นํามาซึง่ ผลผลิต
และผลลัพธที่พึงประสงค
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สามารถปฏิบัติงานการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2.1 มีความรอบรู สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 มีทักษะทางปญญา ปฏิบัติงานอาชีพไดอยางถูกตองคลองแคลว ออกแบบระบบการเรียนการ
สอน และสามารถบูรณาการเพื่อแกปญหาทางการศึกษาจนสัมฤทธิ์ผล
1.2.3 มีเจตคติที่ดี ถึงพรอมดวยคุณธรรมตามแนวคิดจิตสาธารณะ สามารถเลือก ผลิต และใช
สื่อการศึกษาไดตรงตามวัตถุประสงค
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1.2.4 มีทักษะความสัมพันธ ทํางานรวมกับผูอื่นดวยสํานึกรับผิดชอบ บนพื้นฐานการคิดแบบ
ประชาธิปไตย
1.2.5 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การใชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษาจนสําเร็จผลอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
1.2.6 เปนตนแบบของบุคลากรทางการศึกษาและการวิจยั ในวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
1.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการตน
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
1.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.3 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก2
ปการศึ ษา ปที่ 1 ปที่ 2
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
30
30
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษา
2554
ตลอดหลักสูตร
30
30
60
2555
ปละ 30 คน เริ่มจบป พ.ศ. 2556
30
30
60
2556
2557
2558

30
30

30
30

60
60

แผน ข
ปการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558

ปที่ 1
60
60
60
60
60

ปที่ 2
60
60
60
60

รวม
60
120
120
120
120

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษา
ตลอดหลักสูตร
ปละ 60 คน เริ่มจบป พ.ศ. 2556
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หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน ดังตอไปนี้
แผน ก (เนนการทําวิทยานิพนธ)
แบบ ก 2 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
ศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต
แผน ข
ศึกษารายวิชา 30 หนวยกิต
รายงานคนควาอิสระ 6 หนวย
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ / การศึกษาคนควาอิสระ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
4
30
14
14
10
16
12
6
36
36
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รายวิชา
แผน ก แบบ ก 2
1. วิชาเอก 2 หนวยกิต
1.1 สัมมนา
01169597 สัมมนา
(Seminar)

2 หนวยกิต
1,1

1.2 วิชาเอกบังคับ
12 หนวยกิต
ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี้
01169511** เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Educational Communications and Technology)
01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
2(2-0-4)
(Instructional Systems Design and Development Technology)
01169529* เทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอนทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Instructional Media Production Technology)
01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2(1-2-3)
(Management of Educational Communications and Technology System)
3(3-0-6)
01169591** ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(Research Methods in Educational Communications and
Technology)
1.3 วิชาเอกเลือกไมนอยกวา
ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้
01169521 การออกแบบสื่อการศึกษา
(Educational Media Design)
01169522 การผลิตสื่อกราฟกและภาพนิ่งทางการศึกษา
(Graphic and Still Picture Media Production for Education)
01169523 การผลิตสื่อสิ่งพิมพทางการศึกษา
(Printed Media Production for Education)
01169524 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทางการศึกษา

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

10 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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(Educational Television Program Production)
01169525
01169531**
01169592**
01169596*
01169598
01170511**
01170512**
01170513**
01170521*
01171511**
01171521*

01171522*
01171523*
01171524*
01171526*

* วิชาเปดใหม

การผลิตภาพดิจิทัลทางการศึกษา
(Digital photograph Production in Education)
การออกแบบและการใชสื่อการศึกษา
(Design and Utilization of Educational Media)
การประเมินผลโครงการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(Project Evaluation in Educational Communications and Technology)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(Selected Topic in Educational Communications and Technology)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
ทฤษฎีองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Organization Theory and Human Resource Development)
การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Strategic Planning for Human Resource Development)
เทคนิคและกระบวนการฝกอบรม
(Training Technique and Process)
การออกแบบและประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Project Design and Evaluation in Human Resource Development)
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
(Computer in Education)
การออกแบบและการพัฒนาคอรสแวรเพือ่ การสอนโดยใชคอมพิวเตอร
เปนฐาน
(Courseware Design and Development for Computer-based Instruction)
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
(Development of Electronic Publication for Education)
การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใชเว็บเปนฐาน
(Web-based Instruction Design and Development)
หลักการและทฤษฎีอีเลิรนนิง
(Principle and Theory in E-Learning)
การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูผ านเครื่องมือสื่อสารแบบ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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)
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01171527*
01171551*

เคลื่อนที่
(Mobile Learning System Design and Development)
การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูมีความตองการพิเศษ
(Electronics Media Design and Development for Special Needs Person)
การจัดการศูนยทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
(Electronics Learning Resource Center Management for Education)

1.3 วิทยานิพนธไมนอยกวา
01169599 วิทยานิพนธ
(Thesis)
แผน ข
1. วิชาเอก
1.1 สัมมนา
01169597 สัมมนา
(Seminar)

2(1-2-3)
2(2-0-4)

12 หนวยกิต
1-12

2 หนวยกิต
1,1

1.2 วิชาเอกบังคับ
12 หนวยกิต
ใหศึกษาจากวิชาตอไปนี้
01169511** เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Educational Communications and Technology)
01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
2(2-0-4)
(Instructional Systems Design and Development Technology)
01169529* เทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอนทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Instructional Media Production Technology)
01169551** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2(1-2-3)
(Management of Educational Communications and Technology System)
01169591** ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methods in Educational Communications and Technology)
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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1.3 วิชาเอกเลือกไมนอยกวา
ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้
01169521
การออกแบบสื่อการศึกษา
(Educational Media Design)
01169522
การผลิตสื่อกราฟกและภาพนิ่งทางการศึกษา
(Graphic and Still Picture Media Production for Education)
01169523
การผลิตสื่อสิ่งพิมพทางการศึกษา
(Printed Media Production for Education)
01169524
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทางการศึกษา
(Edcational Television Program Production)
01169525
การผลิตภาพดิจิทัลทางการศึกษา
(Digital Photograph Production in Education)
01169531** การออกแบบและการใชสื่อการศึกษา
(Design, and Utilization of Educational Media)
01169592** การประเมินผลโครงการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(Project Evaluation in Educational Communications and Technology)
01169596*
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(Selected Topic in Educational Communications and Technology)
01169598
ปญหาพิเศษ
(Spe ial Problems)
01170511** ทฤษฎีองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Organization Theory and Human Resource Development)
01170512** การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Strategic Planning for Human Resource Development)
01170513** เทคนิคและกระบวนการฝกอบรม
(Training Technique and Process)
01170521*
การออกแบบและประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Project Design and Evaluation in Human Resource Development)
01171511** คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา

* วิชาเปดใหม

13 หนวยกิต
3(2-2-5
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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)

9

(Computer in Education)

01171521*

01171522*
01171523*
01171524*
01171526*

01171527*

01171551*

การออกแบบและการพัฒนาคอรสแวรเพือ่ การสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนฐาน
(Courseware Design and Development for Computer-based
Instruction)
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
(Development of Electronic Publication for Education)
การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใชเว็บเปนฐาน
(Web-based Instruction Design and Development)
หลักการและทฤษฎีอีเลิรนนิง
(Principle and Theory in E-Learning)
การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูผ านเครื่องมือสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่
(Mobile Learning System Design and Development)
การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูมีความตองการ
พิเศษ
(Electronics Media Design and Development for Special Needs
Person)
การจัดการศูนยทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
(Electronics Learning Resource Center Management for Education)

2.3 การศึกษาคนควาอิสระ
01169595 การศึกษาคนควาอิสระ
(Independent Study)
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

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)

6 หนวยกิต
3,3
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คําอธิบายรายวิชา
2(2-0-4)
01169511** เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย
(Contemporary Educational Communications and Technology)
ลักษณะเฉพาะ ขอบขาย บทบาทพัฒนาการ และแนวโนมของ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษาที่นํามาประยุกต ใชกับ
การเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ เนนเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสมัยใหม
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

การออกแบบสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Media Design)
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางดานการออกแบบการเรียนการสอน
จิตวิทยากับการออกแบบ คุณลักษณะของสื่อ การนําหลักการและทฤษฎีมาใชใน
การออกแบบสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการออกแบบและพัฒนาสือ่ เพื่อใชใน
การศึกษาการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อ
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

การผลิตสื่อกราฟกและภาพนิ่งทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Graphic and Still Picture Media Production for Education)
ความสําคัญและลักษณะภาพกราฟกทางการเรียนการสอน การ
ออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลป การฝกทักษะการใชสวนเครื่องมือ การ
ใชกลองถายภาพนิ่ง การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลิตงานกราฟก การ
สรางภาพ การผสมภาพ เพื่อสรางงานกราฟก
Importance and characteristic of graphic in instruction. Design and art
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01169523

01169524

composition. Skill practice in hardware utilization, photo camera utilization
and computer application program for graphic production. Picture construction
and mixing for graphic production.
การผลิตสื่อสิ่งพิมพทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Printed Media Production for Education)
เทคนิคการเลือก การใชสิ่งพิมพ กระบวนการและวิธกี ารผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทตาง ๆ มาใชในการศึกษา ตลอดจนการวิเคราะหเกี่ยวกับการนําสื่อ
สิ่งพิมพ มาใชในการเรียนการสอน
Techniques in selecting and utilizing printed materials for educational
purposes. Implications and applications of printing approaches for instructional uses.
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทางการศึกษา
(Educational Television Program Production)
หลักการ และทฤษฎี การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและวีดิทัศนทาง
การศึกษา การเขียนบทโทรทัศน วิธีใชวัสดุอุปกรณที่เกีย่ วของและเทคนิคตาง ๆ
ในการจัดทํารายการและผลิตวีดิทัศนทางการศึกษา การใชวิทยุโทรทัศนในการ
เรียนการสอนและการศึกษาตลอดชีวิต การประยุกตวีดิทศั นในการเรียนการ
สอน การประเมินรายการโทรทัศนการศึกษา และการเผยแพรรายการโทรทัศน
ในระบบเครือขาย

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.

3(2-2-5)
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การผลิตภาพดิจิทัลทางการศึกษา
(Digital Photograph Production in Education)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการถายภาพดิจิทัลทางการศึกษา
ขอแตกตางระหวาง การผลิตภาพดวยฟลมและภาพดิจิทลั สวนประกอบและ
การทํางานของกลองดิจิทัลและอุปกรณประกอบ การควบคุมกลองและการ
ถายภาพดวยกลองดิจิทัล กระบวนการตบแตงภาพ การบันทึกขอมูล และการ
พิมพภาพดวยระบบคอมพิวเตอร และ การนําเสนอภาพดิจิทัลผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต
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.

3(2-2-5)

01169528** เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
(Instructional Systems Design and Development Technology)
หลักการพัฒนาและออกแบบระบบการสอน โดยใชทฤษฎีจิตวิทยา
ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีระบบ และหลักการดานเทคโนโลยีการศึกษา เปน
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกองคประกอบหรือการดําเนินงานของแตละขั้นตอน
ในการพัฒนาและการออกแบบระบบการสอน
Decision making in each process of instructional development and
design based on psychology theory, communications theory, system theory,
and educational technology principle.

2(2-0-4)

01169525

01169529*

** วิชาปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอนทางวิชาชีพ
3(2-2-5)
(Professional Instructional Media Production Technology)
กระบวนการในการออกแบบและการผลิตสื่อการสอน การประเมิน
ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการใชสื่อประเภทตางๆ เพื่อการเรียนการสอน
พื้นฐานและประสบการณในการผลิตสื่อการสอน การผลิตกราฟก
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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 และการใชสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
(Design and Utilization of Educational Media)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การออกแบบสื่อ คุณลักษณะเฉพาะของสือ่
การบูรณาการสื่อการสอน การพัฒนาสื่อประสม การประยุกตใชคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา แนวคิดหลักในกระบวนการใชสื่อ การเตรียมความพรอม
ดําเนินการใช และการซอมแซมรักษาสื่อการศึกษาความพรอม ดําเนินการใช
และการซอมแซมรักษาสื่อการศึกษา
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** การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(Management of Educational Communications and Technology Systems)
หลักและทฤษฎีการบริหารและการจัดการระบบงานเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา เนนที่ การบริหารองคการ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุ
เครื่องมือ การประเมินผล การใหบริการดานทั่วไป และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
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.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

2(1-2-3)
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01169591** ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
(Research Methods in Educational Communications and Technology)
หลักและระเบียบวิธีการวิจยั ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจยั วิธีรวบรวมขอมูลเพื่อการวาง
แผนการวิจัยการกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห แปลผล และ
การวิจารณผลการวิจยั การจัดทํารายงานเพือ่ การนําเสนอในการประชุมและการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ
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** การประเมินผลโครงการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(Project Evaluation in Educational Communications and Technology)
ลักษณะเฉพาะของโครงการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การ
วิเคราะหความจําเปนในการออกแบบและพัฒนาโครงการทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา วิธีการประเมินผลและการนําเสนอและการประยุกต
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.

3(3-0-6)

01169595

1-6

การศึกษาคนควาอิสระ
(Independent Study)
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ในหัวขอที่นาสนใจในระดับปริญญาโท
และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Independent study on interesting topic at the master’s degree level,
and complied into a written report.
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** วิชาปรับปรุง

01169596*

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(Selected Topic in Educational Communications and Technology)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in at the master’s degree level. Topics are subject to
change each semester.

1-3

01169597

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

1

01169598

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problem)
การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาโท
และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in educational communications and technology at
the master’s degree level and compile into a written report.

01169599

วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

* วิชาเปดใหม

1-12
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01170511** ทฤษฎีองคการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Organization Theory and Human Resource Development)
แนวคิด ระเบียบวิธี หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทฤษฎีองคการ
ความหมายขององคการ ลักษณะขอบขายและชนิดขององคการ และ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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** การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Strategic Planning for Human Resource Development)
ยุทธศาสตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผน และการพัฒนา
แผน การกําหนดประเด็นปญหาและศักยภาพทีจ่ ะพัฒนามนุษย ระเบียบวิธีพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหและการประเมินยุทธศาสตร
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** เทคนิคและกระบวนการฝกอบรม
3(3-0-6)
(Training Technique and Process)
ความหมายและความสําคัญของการฝก อบรม หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการฝกอบรม การสื่อสาร แรงจูงใจ ความแตกตางระหวางบุคคล
รูปแบบของการฝกอบรม การวางแผนการฝกอบรม การจัดทําโครงการและ
หลักสูตร การเขียนแผนการสอน การออกแบบกิจกรรมการนําเสนอ การเลือก
การผลิตและการใชสื่ออบรม การจัดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ และการ
ประเมินผลหลักสูตร
Meaning and importance of training; principles and theories related to
training; communication theory, motivation, individual difference; model of
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training; planning of training project and curriculum; instructional and
presentation design; selection, production, utilization of training media;
effective training management and evaluation.
01170521*

การออกแบบและประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
(Project Design and Evaluation in Human Resource Development)
ลักษณะของโครงการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหความ
จําเปนในการออกแบบและพัฒนาโครงการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิธีการ
ประเมินผลและการนําเสนอและการประยุกตหลักการและแนวคิดตางๆมาใชใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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** คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
(Computer in Education)
กระบวนการประยุกตใชคอมพิวเตอร เพื่อการบริหาร บริการและการ
เรียนการสอน
Applications of microcomputer for administration, service and instruction.
01171521*

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

2(1-2-3)

การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรเพื่อการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน
2(1-2-3)
(Courseware Design and Development for Computer-based Instruction)
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบคอรสแวรเพื่อการเรียน
การสอน หลักการทางดานจิตวิทยา ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เปนออฟไลนและออนไลน การประยุกต ใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อผสมผสานเขากับวิธีการสอนแบบตางๆ จากการสังเคราะห
งานวิจยั การใช ซอฟตแวรเพื่อสรางและออกแบบบทเรียนในลักษณะที่เปน
แบบสื่อเดี่ยว สื่อประสม สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การควบคุมและการจัดการเรียนดวยระบบการจัดการเรียนรู
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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*

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Development of Electronic Publication for Education)
พัฒนาการ ลักษณะ รูปแบบ และบทบาทของสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา หลักการ เทคนิค การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ งานวิจัย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนแนวโนมของสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การศึกษา
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.

01171523*

การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใชเว็บเปนฐาน
(Web-based Instruction Design and Development)
ความหมาย ลักษณะ การออกแบบ และพัฒนาการสอน โดยใชเว็บเปน
ฐาน ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายที่ตองใชในระบบการสอน โดยใชเว็บเปน
ฐาน กระบวนการพัฒนาระบบการสอน และผลการวิจัย
Definition, attributes, design and development of web-based
instruction, computer system and network requirements for web-based
instruction, instructional development process and research findings.

* วิชาเปดใหม

2(1-2-3)
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01171524*

หลักการและทฤษฎีอีเลิรนนิง
(Principle and Theory in E-Learning)
หลักการ ทฤษฎี และขอบเขตการจัดการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง
องคประกอบของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
Principles, theories, and scope of E-Learning. Format and teaching
methods, E-Learning design, components of technology and learning
management in E-Learning.

01171526*

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูผ านเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่
2(1-2-3)
(Mobile Learning System Design and Development)
การออกแบบ และพัฒนาระบบการเรียนรูผ านเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่
งานวิจยั ที่เกี่ยวของตลอดจนแนวโนมการใชเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่เปนสื่อ
การเรียนรู
Design and development instructional system on mobile
communication devices, related literature and tendency of using mobile
devices as instructional media.

01171527*

การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูมีความตองการพิเศษ
2(1-2-3)
(Electronics Media Design and Development for Special Needs Person)
แนวโนม ปญหา บทบาท และความตองการของผูมีความตองการพิเศษ
การจัดการเรียนรู และการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมสําหรับผูมีความ
ตองการพิเศษ
Trends, problem, role, and needs of person with special needs.
Learning management and development of appropriate electronics media for
special needs person.

* วิชาเปดใหม

3(2-2-5)
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01171551*

* วิชาเปดใหม

การจัดการศูนยทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Electronics Learning Resource Center Management for Education)
ความหมาย ประเภท และแนวคิ ด ศู น ย ท รั พ ยากรการเรี ย นรู
อิเล็กทรอนิกส การเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต อุปกรณและโปรแกรมการ
บริการในศูนยทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส การบริหารและการจัดการ
ศูนยทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
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.

