
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  ฉบับ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
----------------------- 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564  และไดรับ

อนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

2. สภ ามหา วิ ท ย าลั ย เ กษ ตร ศาส ต ร  ไ ด อนุ มั ติ ก า รป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ค รั้ ง นี้ แ ล ว  ใ นค ร า ว ป ร ะ ชุ ม  

ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันจันทรท่ี 7 มิถุนายน 2564 (อธิการบดีลงนาม 2 กรกฎาคม 2564) 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้  เริ่มใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2564 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

เนื่องดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคดิจิทัล ท้ังดาน

เทคโนโลยีและเนื้อสาระท่ีทันสมัย ซ่ึงมีสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (Association for Educational 

Communications and Technology: AETC) ท่ีเปนองคการระดับนานาชาติ และสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาแหงประเทศไทย ท่ีเปนเครือขายสัมพันธของทุกมหาวิทยาลัยท่ีเปดหลักสูตรโดยจัดการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาท่ัวไปประเทศท่ีมีขอบขายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดแก    

การออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การนําไปใชและการประเมินผล และสภาวิชาชีพ (คุรุสภา) ท่ีไดให

ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาสนับสนุนและประยุกตใชกับการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของ

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือกลุมเปาหมายใหเกิดความรู และทักษะท่ีจําเปนทางนวัตกรรมเทคโนโลยี  

สื่อ และสารสนเทศทางการศึกษา  และสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวของโดยตรง ไดแก 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 5 ดาน โดยมีดานท่ีเก่ียวของโดยตรงคือ ดานทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และจากผลการวิจัยสถาบันในภาพรวม พบวา กลุมผูใชบัณฑิตตองการใหผลิตบุคลากรท่ีมีความเปน

ผูนํา คิดริเริ่มสรางสรรค ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สามารถชวยพัฒนาการเรียน 

การสอนออนไลนในชวงวิกฤติ Covid-19 สามารถวิจัย วางแผนและจัดการงานในองคกรหรือหนวยงานทาง

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสมัยใหมเพ่ือการพัฒนางานและคุณภาพผูเรียน สําหรับอาจารยผูสอน ศิษยเกา

และนิสิตปจจุบันเห็นวาควรปรับเนื้อหาสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยในยุคดิจิทัลสอดคลองกับความตองการของ

สถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน อาทิ วิทยาการคํานวณ ปญญาประดิษฐ (AI) เปนตน  
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 ดังนั้น จึงไดมีการทบทวนและนําเหตุผลขางตนมาใชปรับวิชาเอกบังคับใหมีความเฉพาะสําคัญจําเปนตอ

การประกอบวิชาชีพใหมากข้ึน มุงเนนเนื้อหารายวิชาภาคบรรยายและภาคปฏิบัติใหมีความเหมาะสม และปรับ

จํานวนหนวยกิตของวิชาเอกบังคับและเอกเลือกใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ

สามารถนําองคความรูไปประยุกตใชกับการทํางานไดจริง ตอบสนองตอความตองการสูงสุดของสังคมและผูใช

บัณฑิตตามสภาพการณปจจุบันและในอนาคต 

5.  สาระในการปรับปรุงแกไข 

    5.1 ปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร 

 5.1.1  แผน ก แบบ ก 2   

- ลดจํานวนหนวยกิต วิชาเอกบังคับ จากเดิม 14 หนวยกิต เปน 13 หนวยกิต 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิต วิชาเอกเลือก จากเดิม ไมนอยกวา 8 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 5.1.2  แผน ข 

- ลดจํานวนหนวยกิต วิชาเอกบังคับ จากเดิม 14 หนวยกิต เปน 13 หนวยกิต 

- เพ่ิมจํานวนวิชาเลือก จากเดิม ไมนอยกวา 14 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

     5.2 ปรับปรุงรายวิชา จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้ 

01169511 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย 2(2-0-4) 

01169517 ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2(2-0-4) 

01169518 การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 3(2-2-5) 

01169521 การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 

01169523 การออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย 2(1-2-3) 

01169528 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน  3(2-2-5) 

01169529 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 2(1-2-3) 

01169532 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา                                3(3-0-6) 

01169535 เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม และแบบผสมผสานเพ่ือ

การเรียนรู 

2(1-2-3) 

01169536 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู  2(2-0-4) 

01169551 การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(1-2-3) 

01169553 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 2(1-2-3) 

 

    5.3 เปดรายวิชาใหม จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้

01169519 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 2(1-2-3) 

2 



5.4 ปดรายวิชา จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้ 

01169512 เทคนิคและกระบวนการฝกอบรม 2(1-2-3) 

01169515 จริยธรรมในการศึกษาผานหลักสตูรออนไลน  2(1-2-3) 

01169516 จิตวิทยาเพ่ืองานเทคโนโลยีการศึกษา 2(2-0-4) 

01169522 การผลิตสื่อกราฟกทางการศึกษา 2(1-2-3) 

01169524 การผลิตรายการโทรทัศนดิจิทัลทางการศึกษา 2(1-2-3) 

01169526 การออกแบบและการพัฒนาคอรสแวรเพ่ือการสอนโดยใชคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

 เปนฐาน  

01169527 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 

01169531 การเลือกและการใชสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

01169533 แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 

01169534 เทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 

01169552 การบริหารโครงการอีเลิรนนิง 2(2-0-4) 

01169554 การสรางและบริหารระบบเครือขายขอมูลดานเทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 
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5.5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

ก. รายวิชาเอก                          ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

     -  สัมมนา                                           2 หนวยกิต 

 01169597  สัมมนา                                             1,1 

     -  วิชาเอกบังคับ                                  14 หนวยกิต 

 

แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

ก. รายวิชาเอก                        ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

     -  สัมมนา                                         2 หนวยกิต 

 01169597  สัมมนา                                           1,1 

     -  วิชาเอกบังคับ                                13 หนวยกิต 

 

 

 

 

 
ลดหนวยกิต 

01169511  เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา          2(2-0-4) 

 รวมสมัย  

01169511  เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา        2(2-0-4) 

 รวมสมัย  

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169516  จิตวิทยาเพื่องานเทคโนโลยีการศึกษา   2(2-0-4)  ปดรายวิชา 

01169528  การออกแบบและพัฒนาระบบ            2(1-2-3) 

การเรียนการสอน  

01169528  การออกแบบและพัฒนาระบบ          3(2-2-5) 

การเรียนการสอน                          
ปรับปรุงรายวิชา 

 

 01169532 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ   3(3-0-6)       

การส่ือสารทางการศึกษา                              

ปรับปรุงรายวิชา 

ยายมาจาก

วิชาเอกเลือก 

01169551  การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและ      2(1-2-3)    

ส่ือสารการศึกษา  

01169551  การบริหารจัดการองคกรทาง          , 2(1-2-3)

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169591  ระเบียบวธิีวจิัยทางเทคโนโลย ี            3(3-0-6)      

และส่ือสารการศึกษา 

01169591  ระเบียบวธิีวจิัยทางเทคโนโลยี           3(3-0-6)      

และส่ือสารการศึกษา  

  

 

 

- วิชาเอกเลือก                            ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี ้

- วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี ้

เพิ่มหนวยกิต 

01169512 เทคนิคและกระบวนการฝกอบรม 2(1-2-3)  ปดรายวิชา 

01169515 จริยธรรมในการศึกษาผานหลักสูตร       2(1-2-3) 

ออนไลน  

 ปดรายวิชา 

01169517 เทคโนโลยกีารศึกษาในการพัฒนา         2(2-0-4) 

ทรัพยากรมนุษย  

01169517 ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีและส่ือสาร    2(2-0-4)  

การศึกษาเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย           

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169518 หลักการและทฤษฎอีีเลิรนนิง 2(1-2-3) 01169518 การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 3(2-2-5) ปรับปรุงรายวิชา 

 01169519 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 2(1-2-3) เปดรายวิชาใหม 

01169521 การออกแบบสารเพื่อการเรียนรู 2(2-0-4) 

01169522  การผลิตส่ือกราฟกทางการศึกษา 2(1-2-3) 

01169523 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู 2(1-2-3) 

ผานเคร่ืองมือการส่ือสารแบบเคล่ือนที ่  

01169521 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

 

01169523 การออกแบบการเรียนการสอนผาน     2(1-2-3) 

เคร่ืองมือส่ือสารไรสาย  

ปรับปรุงรายวิชา 

ปดรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169524 การผลิตรายการวิทยโุทรทัศนทาง         2(1-2-3) 

การศึกษา   

 ปดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

01169526 การออกแบบและการพัฒนาคอรสแวร    2(1-2-3) 

เพื่อการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน  

 ปดรายวิชา 

01169527 การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส       2(1-2-3) 

เพื่อการศึกษา   

 ปดรายวิชา 

01169529 การออกแบบและพัฒนานวตักรรมและ   2(1-2-3)

ส่ือการศึกษา  

01169529 การออกแบบและพัฒนาส่ือดิจิทัล       2(1-2-3) 

และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู  

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169531 การเลือกและการใชส่ือการเรียน           2(1-2-3) 

               การสอน   

 ปดรายวิชา 

01169532 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     2(1-2-3) 

เพื่อการศึกษา  

 ปรับปรุงรายวิชา

ยายเปนวิชาเอก

บังคับ 

01169533 แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  2(1-2-3)  ปดรายวิชา 

01169534 เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการศึกษา  2(1-2-3)  ปดรายวิชา 

01169535 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลย ี       2(1-2-3) 

สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเสมือน   

01169535 เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน          2(1-2-3) 

ความเปนจริงเสริม และแบบผสมผสาน 

               เพื่อการเรียนรู  

ปรับปรุงรายวิชา 

01169536 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู  2(2-0-4) 01169536 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการความรู  2(2-0-4) ปรับปรุงรายวิชา 

01169552 การบริหารโครงการอีเลิรนนิง 2(2-0-4  ปดรายวิชา 

01169553 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีทางการศึกษา  2(1-2-3) 01169553 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและ            2(1-2-3)      

ส่ือสารการศึกษา  

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169554 การสรางและบริหารระบบเครือขาย      2(1-2-3) 

ขอมูลดานเทคโนโลยีการศึกษา   

 ปดรายวิชา 

01169593  ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี      1(0-2-1)  

การศึกษา  

01169593  ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลย ี   1(0-2-1) 

การศึกษา  

 

01169596 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีและส่ือสาร           1-3 

การศึกษา   

01169596 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีและส่ือสาร         1-3 

การศึกษา   

 

01169598 ปญหาพิเศษ       1-3 01169598 ปญหาพิเศษ       1-3  

ข. วิทยานิพนธ                          ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

01169599  วิทยานิพนธ                                      1-12 

ข. วิทยานิพนธ                        ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

01169599  วิทยานิพนธ                                    1-12    
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แผน ข 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  

ก. รายวิชาเอก                          ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

     -  สัมมนา                                           2 หนวยกิต 

 01169597  สัมมนา                                             1,1 

     -  วิชาเอกบังคับ                                  14 หนวยกิต 

 

แผน ข 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

ก. รายวิชาเอก                        ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

     -  สัมมนา                                         2 หนวยกิต 

 01169597  สัมมนา                                           1,1 

     -  วิชาเอกบังคับ                                13 หนวยกิต 

 

 

 

 

 
 

ลดหนวยกิต 

01169511  เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา          2(2-0-4) 

 รวมสมัย  

01169511  เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา        2(2-0-4) 

 รวมสมัย  

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169516  จิตวิทยาเพื่องานเทคโนโลยีการศึกษา   2(2-0-4)  ปดรายวิชา 

01169528  การออกแบบและพัฒนาระบบ            2(1-2-3) 

การเรียนการสอน  

01169528  การออกแบบและพัฒนาระบบ          3(2-2-5) 

การเรียนการสอน                          
ปรับปรุงรายวิชา 

 

 01169532 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ   3(3-0-6)       

การส่ือสารทางการศึกษา                              

ปรับปรุงรายวิชา 

ยายมาจาก

วิชาเอกเลือก 

01169551  การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและ      2(1-2-3)    

ส่ือสารการศึกษา  

01169551  การบริหารจัดการองคกรทาง           2(1-2-3) 

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169591  ระเบียบวธิีวจิัยทางเทคโนโลย ี            3(3-0-6)      

และส่ือสารการศึกษา  

01169591  ระเบียบวธิีวจิัยทางเทคโนโลยี           3(3-0-6)      

และส่ือสารการศึกษา   
 

 

 

- วิชาเอกเลือก                           ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี ้

- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี ้

เพิ่มหนวยกิต 

01169512 เทคนิคและกระบวนการฝกอบรม 2(1-2-3)  ปดรายวิชา 

01169515 จริยธรรมในการศึกษาผานหลักสูตร       2(1-2-3) 

ออนไลน  

 ปดรายวิชา 

01169517 เทคโนโลยกีารศึกษาในการพัฒนา         2(2-0-4) 

ทรัพยากรมนุษย  

01169517 ภาวะผูนาํทางเทคโนโลยีและส่ือสาร    2(2-0-4)  

การศึกษาเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย           

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169518 หลักการและทฤษฎอีีเลิรนนิง 2(1-2-3) 01169518 การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 3(2-2-5) ปรับปรุงรายวิชา 

 01169519 การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 2(1-2-3) เปดรายวิชาใหม 

01169521 การออกแบบสารเพื่อการเรียนรู 2(2-0-4) 

01169522  การผลิตส่ือกราฟกทางการศึกษา 2(1-2-3) 

01169523 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู 2(1-2-3) 

ผานเคร่ืองมือการส่ือสารแบบเคล่ือนที ่  

01169521 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

 

01169523 การออกแบบการเรียนการสอนผาน     2(1-2-3) 

เคร่ืองมือส่ือสารไรสาย  

ปรับปรุงรายวิชา 

ปดรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169524 การผลิตรายการวิทยโุทรทัศนทาง         2(1-2-3) 

การศึกษา   

 

 

ปดรายวิชา 

01169526 การออกแบบและการพัฒนาคอรสแวร    2(1-2-3) 

เพื่อการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน  

 ปดรายวิชา 
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01169527 การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส       2(1-2-3) 

เพื่อการศึกษา   

 ปดรายวิชา 

01169529 การออกแบบและพัฒนานวตักรรมและ   2(1-2-3)

ส่ือการศึกษา  

01169529 การออกแบบและพัฒนาส่ือดิจิทัล       2(1-2-3) 

และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู  

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169531 การเลือกและการใชส่ือการเรียน           2(1-2-3) 

               การสอน   

 ปดรายวิชา 

01169533 แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  2(1-2-3)  ปดรายวิชา 

01169532 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     2(1-2-3) 

เพื่อการศึกษา  

 ปรับปรุงรายวิชา

ยายเปนวิชาเอก

บังคับ 

01169534 เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการศึกษา  2(1-2-3)  ปดรายวิชา 

01169535 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลย ี       2(1-2-3) 

สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเสมือน   

01169535 เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน          2(1-2-3)  

ความเปนจริงเสริม และแบบผสมผสาน 

               เพื่อการเรียนรู  

ปรับปรุงรายวิชา 

01169536 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู  2(2-0-4) 01169536 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการความรู  2(2-0-4) ปรับปรุงรายวิชา 

01169552 การบริหารโครงการอีเลิรนนิง 2(2-0-4  ปดรายวิชา 

01169553 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีทางการศึกษา  2(1-2-3) 01169553 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและ            2(1-2-3)      

ส่ือสารการศึกษา  

ปรับปรุงรายวิชา 

 

01169554 การสรางและบริหารระบบเครือขาย      2(1-2-3) 

ขอมูลดานเทคโนโลยีการศึกษา   

 ปดรายวิชา 

01169593  ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี      1(0-2-1)  

การศึกษา  

01169593  ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลย ี   1(0-2-1) 

การศึกษา  

 

01169596 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีและส่ือสาร           1-3 

การศึกษา   

01169596 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีและส่ือสาร         1-3 

การศึกษา   

 

01169598 ปญหาพิเศษ       1-3 01169598 ปญหาพิเศษ       1-3  

ข. การศึกษาคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

01169595 การศึกษาคนควาอิสระ       3,3 

ข. การศึกษาคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

01169595 การศึกษาคนควาอิสระ       3,3 
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6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแกไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

 

    6.1   แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1) วิชาเอก 

   - สัมมนา 

   - วิชาเอกบังคับ 

   - วิชาเอกเลือก 

2) วิทยานพินธ 

ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

 

 

 

ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

ไมนอยกวา   24  หนวยกิต 

     2  หนวยกิต 

    14  หนวยกิต 

ไมนอยกวา     8  หนวยกิต 

ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

       2  หนวยกิต 

     13  หนวยกิต 

ไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา   36  หนวยกิต ไมนอยกวา   36  หนวยกิต ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

 

6.2  แผน ข 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1) วิชาเอก 

   - สัมมนา 

   - วิชาเอกบังคับ 

   - วิชาเอกเลือก 

2) การศึกษา 

   คนควาอิสระ 

 

 

 

 

ไมนอยกวา      3  หนวยกิต 

และไมเกิน      6  หนวยกิต 

ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 

      2  หนวยกิต 

    14  หนวยกิต 

 ไมนอยกวา   14  หนวยกิต 

      6  หนวยกิต 

ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

      2   หนวยกิต 

     13  หนวยกิต 

ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

       6  หนวยกิต 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา   36  หนวยกิต ไมนอยกวา  36  หนวยกิต ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะ/ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25270021100136 

ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Educational Communications and 

Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

ชื่อยอ   : ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

ชื่อเต็ม : Master of Education (Educational Communications and Technology) 

ชื่อยอ   : M.Ed. (Educational Communications and Technology) 

3. วิชาเอก (ถามี)  

 ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  แผน ข ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 

  5.1 รูปแบบ  

   หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 5.2 ภาษาท่ีใช  

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  5.3 การรับเขาศึกษา  

   รับท้ังนิสิตไทย และนิสิตตางชาติ 

  5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

  5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

      สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

- ปรับปรุงจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2526 

- ปรับปรุงครั้งสุดทาย เม่ือปการศึกษา 2559 

     การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ 

  ประชุมครั้งท่ี.......... เม่ือวันท่ี .......... เดือน .................... พ.ศ. .......  

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม 

  ครั้งท่ี................. เม่ือวันท่ี .......... เดือน .................... พ.ศ. ....... 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. บุคลากรทางการศึกษา  
2. นักวิชาการประจําศูนยการเรียนรู ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และแหลงทรัพยากรการเรียนรูในชื่ออ่ืน ๆ 
3. นักออกแบบการเรียนการสอนและผลิตสื่อ นักฝกอบรม และวิทยากรเผยแพรความรูเฉพาะทาง

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
4. นักวิจัยทางดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 
5. ผูประกอบการดานการใหบริการ หรือการใหคําปรึกษาดานสื่อ หรืออาชีพอิสระในการประยุกตใช

เทคโนโลย ี
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9.  ช่ือ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒ ิ

ระดับศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษามาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 รองศาสตราจารย นายณัฐพล  รําไพ 

 

ค.อ.บ. 

ศษ.ม.  

ศษ.ด. 

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2546 

2548 

2554 

2 อาจารย นายบุญรัตน แผลงศร กศ.บ  

ศศ.บ  

ค.ม.  

ค.ด.  

เทคโนโลยีการศึกษา 

รัฐศาสตร การปกครอง 

โสตทัศนศึกษา 

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2548 

2549 

2552 

2561 

3 ผูชวยศาสตราจารย นางสาววัตสาตรี  ดิถียนต 

 

ศป.บ.  

M.A.  

Ph.D.  

นฤมิตศิลป 

Visual Art 

Educational Technology 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

University of Northern Colorado, USA 

University of Northern Colorado, USA 

2547 

2552 

2556 

4 รองศาสตราจารย 

 

นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล 

 

ค.บ.  

ทล.บ.  

ศษ.บ.  

ค.อ.ม.  

 

ศษ.ม. 

ค.ด.  

คอมพิวเตอรศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การบริหารการศึกษา 

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2540 

2547 

2558 

2545 

 

2550 

2554 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

เฉพาะในสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณเศรษฐกิจในชวง 5 ป ท่ีผานมามีการเติบโตอยูในระดับศักยภาพท่ีแนวโนมทรงตัว แตดวย

เทคโนโลยีท่ีกาวกระโดดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปน Internet of Thing (IoT) การสื่อสารยุคดิจิทัลจาก 4G ไปสู       

5G ท่ีสามารถรับสงขอมูลขาวสารไดเร็วข้ึนเปน 10 เทา สงผลกระทบทางตรงและทางออมทางดานเศรษฐกิจทําให

เกิดอาชีพใหมๆ เกิดข้ึน รวมท้ังการพัฒนาองคความรูของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจําเปนตอง

ปรับตัวเชิงรุกใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพ่ือการขับเคลื่อนไปขางหนา ดังนั้นสาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนใหเปนศาสตรสมัยใหมทันตอยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการแขงขัน

เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกท่ีอาศัยเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุน

หรือเกาหลี ใต  เปนตน รวมถึงสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Association for Educational 

Communications and Technology: AECT) ท่ีเปนองคการนานาชาติ ท่ีไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษา 

อ งค ก า รภ าครั ฐ แล ะ เ อกช น  จ าก ท่ั ว โ ล ก ท่ี ใ ห ค ว ามสํ า คัญ กับ เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะสื่ อ ส า ร ก า ร ศึ ก ษ า  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย 

ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สมัยใหมเขามาประยุกตกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน รวมถึง

บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีสามารถนําองคความรูในศาสตรสาขาไปใชในการประกอบอาชีพ  

การพัฒนาตนเองและองคกรเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไกลยิ่งข้ึน 
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    11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สังคมในยุคปจจุบันเปนสังคมไรพรหมแดนมีการติดตอสื่อสารหากันท่ีอยางสะดวกรวดเร็วแมจะอยูคนละ

สถานท่ีโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีสามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐ

ท่ีจะเปนประเทศไทย 4.0 และการศึกษา 4.0 ท่ีเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูผูสอนท่ีเปนผูถายทอดทางเดียวมาเปน

การสื่อสารแบบปฏิสัมพันธท้ังแบบเผชิญหนาและแบบออนไลน ท่ีสงผลกระทบตอวัฒนธรรมของคนและองคกรใหมี

วิถีการดําเนินชีวิตดวยการเรียนรูรวมกัน การแลกเปลี่ยนความรูและเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของ

ยุคสมัยและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เพ่ือทําใหเกิดความเจริญงอกงามตอพลเมืองประเทศและพลเมืองโลก ดังนั้น 

หลักสูตรจึงมีความสําคัญท่ีเปนสวนหนึ่งของการผลิตบุคลากรดานการศึกษาใหเปนผูท่ีมีความรู มีความสามารถใน

การบริ ห า รจั ด ก า ร อ งค ค ว ามรู อ ย า ง เ ป น ร ะบบ  มีคว ามสมบู รณ ท้ั ง ด า นสุ ขภ าพ  ร า งกาย  จิ ต ใ จ  

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีลักษณะความเปนไทย มีความรูความสามารถดานภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาสากล 

การใชเทคโนโลยี และมีทักษะการคิดวิเคราะห ซ่ึงหลักสูตรควรพัฒนาและเนนผูเรียนใหมีความรูอยางลึกซ้ึงท้ังดาน

วิชาการและคุณธรรมเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยีและการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการสอนควบคู กับ  

การเสริมสรางลักษณะความเปนไทยใหไดมาตรฐานท้ังในระดับชาติและในระดับสากล 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

   จากสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จะพบวาประเทศมีความตองการผลิต

ทรัพยากรมนุษยท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลท่ีอาจเกิดความเสี่ยงตอการหยุดชะงักของ

ประเทศหากขาดความรูท่ีเทาทันและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในทางการศึกษานั้นมีความตองการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูและทักษะในการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนาการจัดการ การใชงานและการ

ประเมินทางสื่อและนวัตกรรมการศึกษาเปนอยางมากสอดคลองกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 65  ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมี

ความรู ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ในกลุมวิชาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และรวมถึงมาตรา 

66 เด็กไทยมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมี

ทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษายังมีสวนเก่ียวของกับการดํารงชีวิตประจําวันและการนําไป

ประกอบการอาชีพอิสระ หรือการเปนผูประกอบการเองอีกดวย 
  ดังนั้นหลักสูตรจึงตองมุงเนนการผลิตและพัฒนาท้ังกลุมผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคล

ท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ท่ีสามารถสราง
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ความรูไดดวยตนเอง สามารถสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู และประยุกตใชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เพ่ือการเผยแพรและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับกลุมคนทุกเพศ ทุกวัยไดอยางท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคน

ใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม และประเทศชาติ  

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

    หลักสูตรไดมุงเนนผลิตมหาบัณฑิตท่ีตอบสนองพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย (Research University) เปนศาสตรแหงแผนดินสามารถสรางสรรคนวัตกรรม 

จากการวิจัยท่ีเปนประโยชน การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล รับผิดชอบตอ

สังคมและมีจิตสํานักเพ่ือสวนรวม ตลอดจนการบริการวิชาการ การถายทอดองคความรูสูประชาชนทุกระดับท่ี

นําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน และตอบสนองนโยบายของประเทศตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยใชศาสตรสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษาใหเปนผูมีปญญา ปฏิบัติตนอยูในคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมุงเนนผลประโยชนของสวนรวม

โดยสามารถนําความรูและทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสารและทํางาน

ร ว ม กั บ ผู อ่ื น เ พ่ื อ ส ร า ง ส ร ร ค น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป น ผู นํ า ท่ี ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห 

เชิงตรรกะ แกปญหา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ มีทักษะ 

การวิจัย เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน การพัฒนาหนวยงานดวยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและ

กระบวนการวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม รวมท้ังเปนผูท่ีตระหนักและมีบทบาทในการสืบสาน 

ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมใหดํารงอยูตอไป  

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1  หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

        ไมมี 

 13.2  หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

            ไมมี 

     13.3  การบริหารจัดการ 

       ไมมี 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

     มุงเนนผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาท่ีมีความเปนผูนํา มีสติปญญา คุณธรรม

จริยธรรม การคิดวิเคราะห การทํางานรวมกับผูอ่ืน รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

และสื่อทางการศึกษา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต สามารถตอบสนองความตองการของสังคมได 

1.2 ความสําคัญ 

  การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางฉับพลันและรวดเร็วสงผลกระทบโดยตรงตอการจัด

การศึกษาท่ีตองปรับตัวใหทันและกาวเขาสูการศึกษาไรพรมแดนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังองคความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี เปน

หลักสูตรท่ีตอบสนองตอความตองการของสถานศึกษา โดยเฉพาะในชวงสถานการณวิกฤต COVID-19 ท่ีไมสามารถ

สอนแบบปกติในชั้นเรียนได ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเปนตองปรับเปลี่ยนตนเองจากการสอนแบบในชั้น

เรียนอยางเดียวมาเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

ควบคูกันไปดวย รวมถึงตองมีทักษะในการออกแบบการเรียนรูออนไลน การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีประสิทธิภาพ 

แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ สื่ อ ส า ร ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ส า ม า ร ถ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผู เ รี ย น  

ซ่ึงถือไดวาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพของคนใน

ประเทศชาติ สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแกไข ราชกิจจานุเบกษา 2562 ท่ีตองมีองคความรูใน

เนื้อหาวิชาท่ีสอน เขาใจในหลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู ทําการวิจัยและเปน

ผูสรางนวัตกรรมใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ี 

1. สามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพ่ือการวางแผน มีความเปนผูนําคิดริเริ่ม 

ในการพัฒนานวัตกรรมดวยการประยุกตใชองคความรูทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

2. สามารถออกแบบและพัฒนาสื่อทางการศึกษาท่ีทันสมัยตอบสนองความตองการใชงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาและผูเรียน 

3. สามารถวิเคราะห แกปญหาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนางานดวยการวิจัยทางเทคโนโลยีและ 

สื่อสารการศึกษา 

4. สามารถสื่อสาร ทํางานรวมกับผูอ่ืน และปฏิบัติงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 
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 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. การปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  

- ศึกษาความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน

เสียกับหลักสูตร 

- ประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาค

การศึกษา และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

- ประเมินหลักสูตรทุกปการศึกษา 

- แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีจัดการและกํากับ

ดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ตลอดจนทําการ

ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนตาม

หลักสูตรทุกภาคการศึกษาและจัดทําเปน

รายงานสรุปเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง

หลักสูตรเม่ือครบกําหนดการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ป  

- รายงานผลการศึกษาความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินการเรียน

การสอนรายวิชาของอาจารยผูสอน 

- รายงานผลการประชุมสรุปการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

การระบุสิ่งท่ีควรปรับปรุงการจัด 

การเรียนการสอน  

- มคอ. 7  

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน 

- รายงานผลการประเมินความ                

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

2. การพัฒนาอาจารย  - คัดเลือกอาจารยใหมท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  

- สนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัย นําเสนอ

ผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ

การตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสาร

ระดับนานาชาติ และการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ 

- สนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาดูงานท้ังใน

และตางประเทศ เก่ียวกับนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

- ขอกําหนดคุณสมบัติการรับสมัคร

อาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา 

- การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

ทําวิจัย การนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ และการตีพิมพผลงานทาง

วิชาการ 

- การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การศึกษาดูงาน 

- การจัดสรรงบประมาณพัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศสําหรับอาจารย 
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- สนับสนุนอาจารยในการพัฒนาทักษะ 

ดานภาษาตางประเทศ และศาสตรสาขา 

ใหมีความทันสมัย 

- รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนาอาจารย 

3. การจัดการเรียน

การสอน และสําเร็จ

การศึกษา 

- พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา ดูแลกํากับ

ใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของ

หลักสูตร โดยใหอาจารยดําเนินการตามขอ

ปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

- การกํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาดาน                    

การเรียน และการทําวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาคนควาอิสระใหเปนไปตามแผน 

และระยะเวลาท่ีกําหนด 

- รายงานผลความพึงพอใจของนิสิตท่ี

มีตอการเรียนการสอน  

- รายงานผลความพึงพอใจของนิสิตท่ี

มีตอการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

- นิสิตสําเร็จการศึกษาตามแผน   

การศึกษาท่ีกําหนด 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1  ระบบ 

  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1                   

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  มี  

     1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

  2.1.1 ภาคปกติ 
วันเวลาราชการปกติ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม 
  2.1.2 ภาคพิเศษ 

นอกวัน-เวลาราชการ  (วันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-17.00 น.) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม 

   ภาคฤดูรอน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  2) ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

      2.1) เปนผูมีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง 

      2.2) เปนคนวกิลจริต 

               2.3) เปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา 

      2.4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย 

  3) ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา   

      นิสิตบางคนท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ยังขาดความรูพ้ืนฐานดานการออกแบบและพัฒนาสื่อ 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

                ในวันปฐมนิเทศจัดกิจกรรมถายทอดความรูพ้ืนฐานดานการออกแบบและพัฒนาสื่อจากคณาจารย

ผูสอนในหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนประสบการณจากรุนพ่ีสูรุนนอง รวมถึงนิสิตสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองได

จากบทเรียนออนไลน MOOC ท่ีภาควิชาจัดทําข้ึนภายใตโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ) 
 

ปท่ี 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 20 20 20 20 20 

2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะจบ - - 20 20 20 

 

2.5.2 แผน ข (ภาคพิเศษ) 
 

ปท่ี 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 50 50 50 50 50 

2 - 50 50 50 50 

รวม 50 100 100 100 100 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะจบ - - 50 50 50 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร  

 

2.7 ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรยีน และการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังนี้ 

  ขอ 29 การเทียบโอนผลการเรียน 

   29.1 การเทียบโอนผลการเรียนกระทําไดโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาภาควิชา

หรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 
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                (1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

          (2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา

หรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ และเรียนมาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา 

       (3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือแตมคะแนน 3.00 

หรือเทียบเทา หรือไดระดับคะแนน S 

       (4) การโอนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระจะกระทํามิได ยกเวนนิสิตท่ี

ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศซ่ึงอยูภายใตโครงการความรวมมือในการรับถายโอนหนวยกิต 

       (5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของ

หลักสูตรท่ีโอน  

    อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

       (6) ใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ปการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือ

เรียนวิทยานิพนธตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต สําหรับปริญญาโท สวนปริญญาเอกจํานวน

หนวยกิตวิทยานิพนธตองสอดคลองกับหลักสูตร ยกเวนนิสิตท่ีลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศ 

ซ่ึงอยูภายใตโครงการความรวมมือในการรับถายโอนหนวยกิต 

  29.2 การโอนหนวยกิตในโครงการปริญญารวมสถาบัน 

   29.2.1 นิสิตท่ีไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงอยูภายใตโครงการความ

รวมมือในการรับถายโอนหนวยกิตสามารถโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 50 ของหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร หรือ

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา

ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ฉบับท่ีใชบังคับในปจจุบัน 

    29.2.2 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงอยูภายใตโครงการรับ

ถายโอนหนวยกิต จะไมสามารถโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน 

 ท้ังนี้ ในขณะท่ีนิสิตไปลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซ่ึงอยูภายใตโครงการดังกลาว ใหถือวาเปนนิสิตเต็ม

เวลาและยังคงสถานภาพนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตจะตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต หรือลงทะเบียน

เรียนรายวิชาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ 13 การลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน  

  13.1 นิสิตจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ณ สถาบันอ่ืนได เม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 

โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใตเง่ือนไขดังนี้  

      (1) รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้น 

     (2) รายวิชาตองเปนประโยชนตอการศึกษา หรือการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 

  13.2 ผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนขามสถาบันจะไมนํามาคํานวณแตมคะแนน

เฉลี่ยสะสม     

  13.3 นิสิตตองเปนฝายรับผิดชอบคาลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน ตามอัตราท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนด 

กําหนดเวลา วิธีการ การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีบัณฑิต

วิทยาลัย กําหนดในแตละภาคการศึกษา 

         ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 แผน ก แบบ ก 2 

3.1.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 36  หนวยกิต 

3.1.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก.  วิชาเอก             ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

- สัมมนา         2 หนวยกิต 

- วิชาเอกบังคับ              13 หนวยกิต 

- วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

ข.  วิทยานิพนธ       ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

3.1.1.3 รายวิชา 

ก.  วิชาเอก            ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

-  สัมมนา         2 หนวยกิต 
 

01169597 สัมมนา 

(Seminar) 

1,1 

 - วิชาเอกบังคับ                                  13   หนวยกิต  
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  *รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง 

 
 

01169511** 

 

 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย 

(Contemporary Educational Communications and 

Technology) 

2(2-0-4) 

 

 

01169528** การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน  3(2-2-5) 

 (Instructional Systems Design and Development)  

01169532** นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 

(Information and Communications Technology Innovation in 

Education) 

3(3-0-6) 

01169551** การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              2(1-2-3) 

 (Organizational Management in Educational 

Communications  and Technology)  

 

01169591** ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3(3-0-6) 

 (Research Methods in Educational Communications and 

Technology) 

 

 

- วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา        9 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

01169517** 

 

 

 

01169518** 

 

01169519* 

 

01169521** 

ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  

(Leadership in Educational Communications and 

Technology for Human Resource Development) 

การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 

(E-Learning Design and Development) 

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 

(Computing Science Learning Management) 

การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 

2(2-0-4) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

  (Message Design for Education)  

01169523**   

 

การออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย 

(Mobile Learning Design) 

2(1-2-3) 

 

01169529** การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 2(1-2-3) 

23 

 



**รายวิชาปรับปรุง 

*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง 

 (Design and Development of Digital Media and  

 Innovation for Learning)  

01169535** เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม และ 
แบบผสมผสานเพ่ือการเรียนรู 
(Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality 

Technology for Learning) 

2(1-2-3) 

01169536** เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู 

(Digital Technology for Knowledge Management) 

2(2-0-4) 

01169553** กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(1-2-3) 

 (Case Studies in Educational Communications and Technology) 

01169593 ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 1(0-2-1) 

 (Field Experience in Educational Technology Profession)  

01169596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1-3 

 (Selected Topic in Educational Communications and 

Technology) 

 

01169598 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems)  

 ข.  วิทยานิพนธ       ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

01169599 วิทยานิพนธ 1-12 

 (Thesis)  
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**รายวิชาปรับปรุง 

3.1.2 แผน ข   

3.1.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา     36   หนวยกิต 
 

3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร  

ก.  วิชาเอก             ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- สัมมนา         2 หนวยกิต 

- วิชาเอกบังคับ              13 หนวยกิต 

- วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ข. การศึกษาคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

3.1.2.3 รายวิชา 

ก.  วิชาเอก            ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

-  สัมมนา         2 หนวยกิต 

01169597 สัมมนา 

(Seminar) 

1,1 

 - วิชาเอกบังคับ                                                13 หนวยกิต 
 

01169511** 

 

 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย 

(Contemporary Educational Communications and 

Technology) 

2(2-0-4) 

 

 

01169528** การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน  3(2-2-5) 

 (Instructional Systems Design and Development)  

01169532** นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 

(Information and Communications Technology Innovation  

in Education) 

3(3-0-6) 

01169551** การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              2(1-2-3) 

 (Organizational Management in Educational 

Communications  and Technology)  

 

01169591** ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3(3-0-6) 

 (Research Methods in Educational Communications and 

Technology) 
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*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง 

- วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา         15 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

01169517** 

 

 

 

01169518** 

 

01169519* 

 

01169521** 

ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย  

(Leadership in Educational Communications and 

Technology for Human Resource Development) 

การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 

(E-Learning Design and Development) 

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 

(Computing Science Learning Management) 

การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 

2(2-0-4) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

 (Message Design for Education)  

01169523**   

 

การออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย 

(Mobile Learning Design) 

2(1-2-3) 

 

01169529** การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู  2(1-2-3) 

 (Design and Development of Digital Media and Innovation  

 for Learning)  

01169535** เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม และ 
แบบผสมผสานเพ่ือการเรียนรู 
(Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality 

Technology for Learning) 

2(1-2-3) 

01169536** เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู 

(Digital Technology for Knowledge Management) 

2(2-0-4) 

01169553** กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(1-2-3) 

 (Case Studies in Educational Communications and Technology) 

01169593 ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา                                    1(0-2-1) 

(Field Experience in Educational Technology Profession) 
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01169596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1-3 

 (Selected Topic in Educational Communications and 

Technology) 

 

01169598 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problem)  

ข.  การศึกษาคนควาอิสระ    6 หนวยกิต 
 

 01169595 

 

การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 

  

    3,3 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประกอบดวยเลข  8 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

ลําดับท่ี 1 – 2   (01) หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 

ลําดับท่ี 3 – 5 (169) หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

ลําดับท่ี 6     หมายถึง  ระดับชั้นป 

ลําดับท่ี 7 มีความหมายดังตอไปนี้ 

 1 หมายถึง  กลุมวิชาหลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน 

 2 หมายถึง กลุมวิชาการออกแบบ และการพัฒนา 

 3 หมายถึง กลุมวิชาการใชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 5 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร 

 9 หมายถึง  กลุมวิชาการวิจัย การประเมิน สัมมนา 

   การศึกษาคนควาอิสระ วิทยานิพนธ 

ลําดับท่ี 8  หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.3 ตัวอยางแผนการศึกษา 

        3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 

           ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01169511   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย    2(2-0-4) 

01169528   การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน    3(2-2-5) 

01169551   การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2(1-2-3) 

       วิชาเอกเลือก         3( - - ) 

      รวม      10( - - ) 

                

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

           01169591  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3(3-0-6) 

  01169532  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  3(3-0-6) 

01169597  สัมมนา        1 

01169599  วิทยานิพนธ        4 

      วิชาเอกเลือก                  2( - - ) 

      รวม            13( - - ) 

 

      ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

           01169597  สัมมนา        1 

01169599  วิทยานิพนธ        4 

     วชิาเอกเลือก                  4( - - )  

รวม    9( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01169599   วิทยานิพนธ         4 

            รวม               4  
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         3.1.3.2  แผน ข 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01169511   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย    2(2-0-4) 

01169528   การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน   3(2-2-5) 

01169551   การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2(1-2-3) 

       วิชาเอกเลือก         3( - - ) 

      รวม      10( - - ) 

                    ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

           01169532  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา   3(3-0-6) 

   01169591  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3(3-0-6) 

01169597  สัมมนา          1 

01169595  การศึกษาคนควาอิสระ      2 

      วิชาเอกเลือก                   4( - - ) 

      รวม            13( - - ) 

  

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01169597  สัมมนา        1 

01169595  การศึกษาคนควาอิสระ      2 

     วชิาเอกเลือก                  6( - - )  

รวม    9( - - ) 

      

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01169595  การศึกษาคนควาอิสระ      2 

     วชิาเอกเลือก                  2( - - )  

            รวม              4 
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**รายวิชาปรับปรุง 

3.1.4 คําอธิบายรายวิชา  

01169511** 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย                                                     

(Contemporary Educational Communications and Technology) 

            การศึกษาและวิเคราะหขอบขาย หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และแนวโนม

ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีท้ังในการจัดการเรียน 

การสอนและการเรียนรู 

      Study and analysis of scope, principles, theories, evolution, and 
trends of educational technology and communications. Integration of 
technology into Teaching and Learning  

2(2-0-4) 

 

 

 

 

 

 

   

01169517** ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    

(Leadership of Educational Communications and Technology for Human 

Resource Development) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนกลยุทธ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคนิคและกระบวนการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การประยุกตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

การบริหารและจัดการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวัดและประเมินผลโครงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และกรณีศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

           Principle, concepts, and theories of human resource development, 

strategic plan for human resource development, development technique 

and process of human resource development project, application of 

educational communications and technology for human resource 

development, project management of human resource development, 

assessment and evaluation of human resource development project, and 

case study on educational communications and technology for human 

resource development. 

2(2-0-4) 

 

   

01169518** 

 

 

 

 

การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 

(E-Learning Design and Development) 

 การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิงโดยใชหลักการ แนวคิด งานวิจัย หรือทฤษฎีท่ี

เปนศาสตรดานการศึกษาและจิตวิทยาการ  การเรียนรูรองรับการตัดสินใจออกแบบ 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

   

30 

 



*รายวิชาเปดใหม 

**รายวิชาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

01169519* 

 

อีเลิรนนิงในแตละสวน การฝกใชระบบการจัดการเรียนรู การออกแบบและพัฒนาโมดูล

การสอนออนไลน 

Design and development of E-Learning using principles concepts, 

studies, or theories concerning the field of education and learning 

psychology to support E-Learning design decision in each part. Practice of 

using knowledge management system. Designing and development of 

online-teaching module. 

การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
(Computing Science Learning Management) 

       สาระสําคัญและกระบวนการการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ หลักการออกแบบ

ตามข้ันตอนวิธี หลักการคิดคํานวณ วิเคราะห และการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน การคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ การประเมินและ 

การตัดสินใจ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางปลอดภัย การ

พัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณ 

  Essences and computing science learning management 

process. Principles of algorithm design. Principles of computing. 

analysis and step-by-step problem solving. Principles of basic 

programming. Searching data/Information. Evaluation and decision 

making. Safe use of information communications and technology. 

Project development in computing science technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 

01169521** การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา  

(Message Design for Education) 
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกแบบสารเพ่ือ 

การเรียนรู  วิเคราะห ออกแบบและผลิตสื่อกราฟก สื่อสิ่งพิมพทางการศึกษา และสื่อ
สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 

Study of Principles, theories, and related research of instructional 
message design. Analyzing, designing, and producing graphics, educational 
publications, and electronic publications.  

 
 
 

2(1-2-3)    
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01169523** 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย 

(Mobile Learning Design) 

           การออกแบบและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสาร

ไรสาย การศึกษางานวิจัยและโครงการตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือวิเคราะหแนวโนมการใช

เครื่องมือสื่อสารไรสายในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในระดับตางๆ รวมไปถึง

องคกรภาครัฐ และเอกชน 

            Design and development of guideline for learning and teaching 

through mobile devices. Study related research and projects for analyzing 

trends in mobile learning area within educational institutions at diffenrent 

levels including government organization, and private sector. 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

01169528** 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน  

(Instructional System Design and Development) 

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยดําเนินการตามข้ันตอน

และกระบวนการของแบบจําลองท่ีไดรับการคัดสรร และการใชแนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎีตางๆ ในดานเทคโนโลยีการศึกษาและดานจิตวิทยาการศึกษาเปนพ้ืนฐาน

สนับสนุนการตัดสินใจออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนในแตละข้ันตอน 

Design and development of learning and teaching systems by 

following steps and procedure of selected models. Applying concepts, 

principles and theories of educational technology and psychology as base 

for supporting decision making of design and development of learning and 

teaching systems in each step.  

3(2-3-6)    

01169529** การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

(Design and Development of Digital Media and Innovation for Learning) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู การบริหารจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรูผานสื่อดิจิทัลและนวัตกรรม
เสมือนจริง แนวทางการประเมินผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู และ
กรณีศึกษาการประยุกตใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

           Principles, concepts, and theories of design and development of 

digital media and innovation for learning, Management of learning 

environments through Digital Media and virtual innovation. Guideline for 

2(1-2-3)    
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evaluation use of digital media and innovation for learning, and case studies 

of application on digital media and innovation for learning. 

01169532** 

 

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา 

(Information and Communications Technology Innovation in Education) 

            ความสําคัญ ประเภทและองคประกอบของนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู การแสวงหาแหลงเรียนรู   

การรูเทาทันและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและ 

การสืบคนขอมูล สื่อสังคมออนไลน การวิเคราะหปญหาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

เก่ียวกับออกแบบ การพัฒนาและการประเมินสื่อ ปญญาประดิษฐเพ่ือการเรียนรู 

จริยธรรมและการประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

เรียนรู  

            Importance, types and components of information and 

communications technology innovation, Digital technology in learning 

management. Learning resources pursuit. Digital literacy and disruption. 

Internet of things and data search. Social media. Problem analysis, 

principles; concepts, theories related to media design. Development and 

evaluation. Artificial intelligent for learning. Ethic and application of 

information technology and communications innovation. 

3(3-0-6) 

 

   

01169535** เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม และแบบผสมผสานเพ่ือการเรียนรู 
(Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality Technology for 

Learning) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปน
จริงเสริม และแบบผสมผสานเพ่ือการเรียนรู แพลตฟอรมและแอปพลิเคชั่นเพ่ือการ
เรียนรู ทรัพยากรการเรียนรูออนไลนเพ่ือการศึกษาแบบเปด สภาพแวดลอมการเรียนรู
เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือนแบบผสมผสาน และกรณีศึกษาเทคโนโลยีความเปนจริง
เสมือนแบบผสมผสานในรปูแบบตางๆ 

           Principles, concepts, and theories related to virtual reality, 

augmented reality, and mixed reality technology for learning, virtual reality 

(VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), learning platform and 

application for learning, open educational recourses (OER), mixed virtual 

2(1-2-3)    
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learning environments (VLEs), and case studies on mixed virtual and 

augmented reality technology for learning. 

01169536** เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู 

(Digital Technology for Knowledge Management) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู กระบวนการและ
วิธีการจัดการความรู กลยุทธในการใชเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู องคกรแหง
การเรียนรู การประเมินผลความสําเร็จในการประยุกตใชเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการ
ความรู กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติท่ีดีในการประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการ
ความรูในองคกร  

           Principles, concepts, and theories related to digital knowledge 

management. Process and method of knowledge management. Strategic 

use of digital technology for knowledge management, Learning 

organization, success evaluation use of digital technology for knowledge 

management. Case studies and best practice for appling digital technology 

for knowledge management in organization. 

2(2-0-4)    

1169551** การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                                              

(Organizational Management in Educational Communications  and 

Technology) 

            แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการบริหารจัดการองคกรและงานทาง

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวางแผนกลยุทธ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

ภาวะผูนํา จริยธรรมของนักบริหารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารและ

ประเมินโครงการ งบประมาณ สถานท่ี วัสดุ เครื่องมือ การประเมินผล การรายงานผล 

และการใหบริการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การใชเครื่องมือเพ่ือการบริหาร

จัดการ การศึกษาดูงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

            Concepts, principles and theories of organizational management 

and task in educational communications and  technology. Strategics 

planning.  Leadership and human resources development. Ethic of 

educational communications and  technology administrator. Budgets, 

places, materials and equipment management and assessment. 

Evaluations, reporting and providing services, for educational 

2(1-2-3)    
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**รายวิชาปรับปรุง 

communications and  technology. Employing equipments for administrator. 

Study trips of educational communications and  technology. 

01169553** กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(Case Studies in Educational Communications and Technology) 

การเรียนรูและฝกฝนเก่ียวกับการแกไขปญหาในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆท่ีเกิดข้ึนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษาท้ัง

ในและตางประเทศ เรียนรูการวิเคราะหความพรอมของผูเรียน ผูสอน และสังคมเพ่ือ

นําไปสูขอสรุปเเละเเนวทางการเเกไขปญหาทางเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Learning and practicing in solving problem in the field of educational 

communications and technology from various case studies of primary and 

higher educational level in domestic and International institutions. Analysis 

of readiness of learners, and teachers, and society leading to conclusion 

and guidelines for solving ploblems related to technology effectively. 

2(1-2-3)    

01169591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                                                

(Reserch Methods in Educational Communications and Technology) 

            หลักและระเบี ยบวิ ธี การวิ จั ยทาง เทคโนโลยีและสื่ อสารการ ศึกษา  

การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัวของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย

การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห แปลผล และการวิจารณผลการวิจัย  

การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

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. 

3(3-0-6)    

01169593 ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 

(Field Experiences in Educational Technology) 

การฝกงาน และ/หรือ การศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีการศึกษาในองคกรรัฐและ

เอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

Practicum and/or fieldship in public and private organizations 

within Educational Technology and related field in both local or aboard. 

 

1(0-2-1)    
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**รายวิชาปรับปรุง 

 

 

 

01169595 การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ในหัวขอท่ีนาสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเปน

รายงานและนําเสนอในการสอบสัมภาษณข้ันสุดทายของปริญญาโท 

Independent study on interesting topic at the masters degree 

level, complied into a report and present in the final oral examination. 

3    

01169596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(Selected Topic in Educational Communications and Technology) 

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่อง

เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา  

Selected topics in educational communications and technology at 

the master’s degree level. Topics are subject to change each semester. 

1-3    

01169597 สัมมนา 

(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on interesting topics in educational 

communications and technology at the master’s degree level. 

1    

01169598 ปญหาพิเศษ                                                                                           1-3    

 (Special Problem) 

            การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาโท และ

เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

            Study and research in educational communications and 

technology at the master’s degree level and compile into a written report. 

 

 

 

 

 

   

01169599 วิทยานิพนธ                                                                                          

(Thesis) 

วิจยัในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

  Research at the master’s degree level and compile into a thesis.  

1-12    
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*อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 

 

 

3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจาํหลักสูตร 

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นายณัฐพล  รําไพ* 

รองศาสตราจารย 

คอ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี, 2546 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 

ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554 

 

งานวิจัย 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ

ผสมผสานผานเทคโนโลยีคลาวด ตาม

แนวคิดจินตวิศวกรรม เพ่ือสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม ของ

ผูเรียนระดับอุดมศึกษา, 2563 

2. การพัฒนารูปแบบการฝกอบรม

ออนไลนดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดียเชิง

ปฏิสัมพันธตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีของครูประจําการ, 2563 

3. การพัฒนารูปแบบหองเรียนกลับ

ดานดวยกระบวนการเรยีนรูแบบ

สรางสรรคเปนฐานเพ่ือสงเสริมทักษะการ

สรางสรรคผลงานของนักศึกษาดานนิเทศ

ศาสตรในระดับปริญญาตรี, 2563 

4. การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรูบนระบบคลาวดคอมพิวติงตาม

แนวคิดคอนเน็คติวิสตซึมเพ่ือสงเสริมการรู

01169529 

01171521 

01171525 

01171551 

01169517 

01169519 

01169529 

01169535 

01169536 

01169593 

01169595 

01169596 

01169597 

01169598 

01169599 
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ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, 2563 

5. Development of 

applications and website database 

of Phuket local food for creative 

city in Gastronomy, 2562 

6. Integrated media utilization 

for creative tourism promotion in 

Bangkok Neighboring Area 

Nonthaburi, Pathum Thani, and 

Ayutthaya Provinces., 2560 

7. Application of virtual reality 

learning environment to enhance 

graduate student’s self-directed 

learning skill, 2560 

2 นายบุญรัตน แผลงศร* 

อาจารย 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2548 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร การปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 

งานวิจัย 

     1. การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย และ

นักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการ

สอนคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุงป 

พ.ศ. 2559), 2562 

     2. กลยุทธการสงเสริมการใชแหลงการ

เรียนรูในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบางคลา, 

2562 

 01169511 

01169517 

01169519 

01169521 

01169536 

01169595 

01169596 

01169597 

01169598 

01169599 
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*อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

*อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2561 

     3. การเห็นคุณคาและพฤติกรรมการใช

แหลงเรียนรูในชุมชนบางคลาของครู. ใน 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

ครั้งท่ี 6, 2561 

     4. Development of producing 

and using e-books competencies of 

teachers in Chachengsao, Thailand, 

2560 

3. นางสาววัตสาตรี ดิถียนต* 

ผูชวยศาสตราจารย  

ศป.บ. (นฤมิตศิลป),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547  

M.A. (Visual Art),  

University of Northern 

Colorado, USA, 2552  

Ph.D. (Educational 

Technology), University of 

Northern Colorado, USA, 2556  

 

 งานวิจัย 

     1. การพัฒนาการเรียนการสอนดวย

วิธีการเรียนรูแบบการคนพบโดยใช

โปรแกรมกูเกิลเอิรธในวิชาภูมิศาสตร ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2562 

     2. Comparison of motivation 

affected by vector infographic and 

bitmap Infographic, 2560 

     3. Elements of MMORPGS 

Environment affecting skills 

development of players, 2560 

     4. Educational Technology 

Training Project: Digital lifelong 

learning resource for teachers, 2560 

01169591 

01171526 

01169523 

01169553 

01169591 

01169593 

01169595 

01169596 

01169598 

01169599 

 

4. นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล* 

รองศาสตราจารย  

งานวิจัย 01169518 

01169526 

01169517 

01169518 
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ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

2540 

ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมธิราช, 2547 

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมธิราช, 2558 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ), มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 

2545 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2550 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 

1. Factors affecting social media 

literacy of farmers in Thailand, 2563 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

ของเกษตรกรผูปลูกยางพารา อําเภอ 

บานคาย จังหวัดระยอง, 2562 

3. รูปแบบการจัดการความรูสูองคกร 

อัจฉริยะสําหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุน

ใหม, 2562 

4. ผลของโปสเตอรโภชนศึกษาเรื่อง 

อาหารท่ีมีลูทีนและซีแซนทีนสูงเพ่ือ

สุขภาพสายตาในผูใหญและผูสูงอายุ, 

2562 

5. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ 

ผสมผสานดวยบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับ

ทักษะปฏิบัติ ดานการออกแบบกราฟก 

บนสื่อดิจิทัล สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2562 

6. Development of using model  

on project-based blended e-

learning courseware for Teacher's 

ICT Skills in 21stCentury in The 

Central Region of Thailand, 2562  

 7. การพัฒนาระบบฐานขอมูล

เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร 

01169532 

01169551 

01169593 

01169596 

01169597 

01169598 

01169599 

01169519 

01169528 

01169532 

01169551 

01169593 

01169595 

01169596 

01169597 

01169598 

01169599 
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ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560 

 

 

3.2.2 อาจารยผูสอน 

 ไมมี 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

ลลํา

ดับ 

ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

1. นายณรงค สมพงษ 

รองศาสตราจารย 

กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร, 2516 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2519 

Ph.D (Development 

Communication) 

งานวิจัย 

1. Development of applications 

and website database of Phuket 

local food for creative city in 

Gastronomy, 2562 

2. Integrated media for public 

relations of promoting a local 

product to global markets: a case 

analysis on thai food, 2562 

 01169598 

01169599 
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ลลํา

ดับ 

ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ช่ือสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร

ปรับปรุง 

University of the Philippines 

Los Banos, Philippines, 2534 

 

3. Media exposure behavior of 

tourists on public relations media 

for Thai Food, 2561 

4. Media Exposure Behavior of 

Tourists on Public Relations Media 

for Thai Food, 2561 

5. Integrated Media for Public 

Relations of Thai Food to Global 

Market, 2561 

 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกงานภาคสนาม (การฝกงานและสหกิจศึกษา) 

    4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 มีวิชา 01169593 ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเนนการฝกปฏิบัติกับองคกรหรือ

หนวยงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูไวดังนี้ 

1. สามารถนําความรูและทักษะในการเรียนรายวิชาไปประยุกตในการฝกงานในองคกรท่ีนิสิตไดรับ

มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานท่ีไปฝกงานโดยความเห็นชอบของ

อาจารยนิเทศกใหสําเร็จ และสามารถปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบหรือขอกําหนดการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้นๆ 

3. สามารถวิเคราะห และสรุปประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎี

ทางเทคโนโลยีการศึกษาไดอยางถูกตอง 

4.2 ชวงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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      ในภาคฤดูรอน ใหนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยการเขาฝกงานในหนวยงาน

และ/หรือการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการศึกษาในหนวยงานในประเทศ และตางประเทศสําหรับนิสิตแผน ข  ไม

นอยกวา 30 ชั่วโมง  

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  คําอธิบายโดยยอ 

  นิสิตในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ตองลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ จํานวน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

และเลือกประเด็นปญหาการวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดําเนินการวิจัยตาม

หลักการวิจัยท่ีถูกตองและใหความสําคัญกับคุณภาพของงานวิจัย โดยอยูภายใตการใหความเห็นชอบและคําแนะนํา

ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และทําการเผยแพรผลการวิจัยตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นิสิตในหลักสูตรแผน ข  ตองลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ จํานวน 6 หนวยกิต และเลือก

ประเด็นปญหาการศึกษาคนควาท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดําเนินการศึกษาตาม

หลักการและวิธีการท่ีมีคุณภาพ โดยอยูภายใตการใหความเห็นชอบและคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษา

คนควาอิสระ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

            นสิิตในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  สามารถนําความรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ มากําหนดปญหา

งานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ีสอดคลองกับปญหาในปจจุบัน สามารถทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยและขอกําหนดการเขียนรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณนักวิจัย นิสิตสามารถนําเสนอผลการวิจัยในการสอบปากเปลาข้ันสุดทายไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

การวิจัยไดนําไปตีพิมพ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นิสิตในหลักสูตรแผน ข  ตองลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ จํานวน 6 หนวย และเลือกประเด็น

ปญหาการศึกษาคนควาท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและสอดคลองกับประเด็นปญหาใน

ปจจุบัน ดําเนินการศึกษาตามหลักการและวิธีการท่ีมีคุณภาพ โดยอยูภายใตการใหความเห็นชอบและคําแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ นิสิตสามารถนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระในการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเผยแพรตามขอกําหนดของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

5.3 ชวงเวลา 

ตามแผนการศึกษา 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก2    วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต   
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แผน ข      การศึกษาคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

(1) ในขณะท่ีเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาและการศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยี 

การศึกษาอาจารยผูสอนกําหนดชิ้นงานหรือเปดโอกาสใหนิสิตไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับท่ีนิสิตสนใจท่ีจะศึกษา

เพ่ือนําไปสูการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระของนิสิตตอไป 

(2) แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระเพ่ือใหคําแนะนํา 

แกนิสิตในการทําวิจัย/การศึกษาคนควาอิสระ 

(3) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระจัดตารางเวลาสําหรับใหคําปรึกษาและติดตาม

การทํางานของนิสิต 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

            แผน ก แบบ ก 2 

   โครงการวิทยานิพนธวิทยานิพนธตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย และตีพิมพเผยแพรในวารสารตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

   แผน ข 

โครงการการศึกษาคนควาอิสระตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ  

และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย และตีพิมพเผยแพรในวารสารตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนสิิต 

- เปนผูนําทางความคิดริเริ่ม

สรางสรรคพัฒนานวัตกรรม 

สื่อทางการศึกษายุคดิจิทัล 

- ฝกนิสิตใหเกิดการคิดดวยกระบวนการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-

Based Learning) และการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดยกําหนดประเด็น

ปญหา /เรื่องท่ีสนใจมาวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาสื่อท่ีทันสมัยเพ่ือการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนสิิต 

- เปนนักวิจัยและปฏิบัติงาน

มืออาชีพทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา โดยมุ ง

ทํางานเปนทีม 

 

แกปญหาการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

- ฝกการคิดแกปญหาดวยกระบวนการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน (Problem-

Based Learning) วิเคราะหและหาวิธีการแกปญหาดวยการวิจัยทางเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

- ฝกปฏิบัติทางวิชาชีพดวยการสงนิสิตไปฝกประสบการณวิชาชีพ (Field 

Experiences) ชวงภาคฤดูรอน และศึกษาดูงาน (Field Study) ในองคกรหรือ

หนวยงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

- ฝกปฏิบัติทํางานรวมกันในโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีใหนิสิตไดคิดงาน

เองดวยวิธีกระบวนการกลุม วางแผนบริหารจัดการและประเมินโครงการ แบง

หนาท่ีความรับผิดชอบกันเอง และรวมกันจัดสัมมนาวิชาการ /ฝกอบรม และทาง

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในประเด็นใหมท่ีอยูในกระแสความสนใจในยุค

ดิจิทัล 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 

 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1. มีภาวะความเปนผูนําและเปน

สมาชิกท่ีดีของสังคม มีความคิด

ริเริ่ม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม  

2. มีความสามารถในการวินิจฉัย

และจัดการปญหาทางเทคโนโลยี

1. จัดกิจกรรมในรายวิชาใหมี

การทํางานกลุมเพ่ือฝกการเปน

ผูนําและผูตามท่ีดี 

2. มีการสอดแทรกคานิมและ

แนวปฏิบัติอันดีงามทางวิชาชีพ

เทคโนโลยีการศึกษา และการ

1. การสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้น

เรียน และการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2. การประเมินจากเพ่ือนนิสิต 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

การศึกษาดวยการประยุกตความรู

ทางเทคโนโลยีการศึกษาไดอยาง

สอดคลองกับคานิยมและแนว

ปฏิบัติอันดีงามของวิชาชีพ   

3. มีความรับผิดชอบและความ

ซ่ือสัตยในวิชาชีพ 

มอบหมายงานในรายวิชาให

นิสิตไดวินิจฉัยและแกปญหา

ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

3. อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควา

อิสระ ดูแลและฝกนิสิตอยาง

เครงครัดในดานวินัยและความ

รับผิดชอบในการทําวิจัย/

การศึกษาคนควาอิสระ 

3. การประเมินจากผลงานรายวิชา 

หรืองานวิทยานิพนธ/การศึกษา

คนควาอิสระ 

 

  ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1. มีความรู ความเขาใจอยางถอง

แทในหลักการ ทฤษฏี และ

งานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 

2. มีความรู ความเขาใจในวิธีการ

พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี

การศึกษา และการปรบัปรุง

เทคโนโลยีการศึกษา 

3. มีความรูเทาทันนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

1. การบรรยาย การอภิปราย 

การทําโครงงาน การคนควา

และนําเสนอการคนควาท่ีเนน

ใหเกิดความรูความเขาใจ

หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยทาง

เทคโนโลยีการศึกษา   

2. สงเสริมการทําวิจัยของนิสิต

ท่ีเนนการสรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยกีารศึกษา และการ

ปรับปรุงการประยุกตเทคโนโลยี

การศึกษาท่ีมีอยูใหดียิ่งข้ึน 

3. จัดหาวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญ

ทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

การศึกษามาบรรยาย หรือจัด

การศึกษาดูงาน/ฝกงานใหนิสิต

ไดเรียนรูเก่ียวกับนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีการศึกษา 

1. การประเมินผลงานนิสิต 

2. การทดสอบความรู ความเขาใจ 

3. จํานวนวิทยานิพนธ และการศึกษา

คนควาอิสระในเรื่องนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีการศึกษา และการ

ปรับปรุงเทคโนโลยกีารศึกษา 

4. ผลการประเมินโครงการศึกษาดู

งาน/ฝกงาน 
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  ดานทักษะปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1. สามารถคิดวิเคราะหโดยใชดุลย

พินิจในการตัดสินใจภายใต

ขอจํากัดของขอมูล 

2. สามารถสังเคราะหและบูรณา

การองคความรูทางเทคโนโลยี

การศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดใหม 

3. สามารถวางแผนและทํา

โครงการวิจัยหรือการศึกษาคนควา

ประเด็นปญหาทางเทคโนโลยี

การศึกษาได 

1. การทํากิจกรรมการเรียนท่ี

เนนทักษะการวิเคราะหขอมูล

ฝกการตัดสินใจแกปญหาทาง

เทคโนโลยีการศึกษาจากขอมูล

ท่ีมีจํากัด 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีนิสิตตองทําการ

สังเคราะหเนื้อหา ความรู แลว

จัดทําเปนรายงาน 

3. จัดรายวิชาท่ีสอนความรู

เก่ียวกับการทําวิจัยและความรู

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการทํา

โครงการวิจัยหรือการศึกษา

คนควาประเด็นปญหาทาง

เทคโนโลยีการศึกษา 

1. การประเมินผลงานรายวิชาของ

นิสิต 

2. การประเมินวิทยานิพนธ/

การศึกษาคนควาอิสระ 

 

 

 

 

  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1. มีภาวะผูนําในการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม

และสามารถรวมมือกับผูอ่ืนในการ

แกไขปญหา 

2. มีความรับผิดชอบ มีความมุงม่ัน

ในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

โดยมีการประเมิน วางแผน และ

ปรับปรุงตนเอง 

1.จัดกิจกรรมท้ังในและนอก

หลักสูตรใหนิสิตไดทํางานกลุม 

และจัดอาจารยท่ีปรึกษาให

คําแนะนําการแกปญหา 

2. ใหนิสิตประเมินตนเองราย

ภาคการศึกษา และสงผลการ

ประเมินตลอดจนแผนงานการ

1. การประเมินพฤติกรรมการทํา

กิจกรรมกลุม 

2. การประเมินจากรายงานการ

ประเมินตนเองและแผนการปรับปรุง

พัฒนาตนเองของนิสิต 
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3. ความสามารถในการจัดการ

วิเคราะหและแกปญหา 

ปรับปรุงพัฒนาตนเองในดาน

ตางๆ ใหอาจารยท่ีปรึกษา 

  

  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1. สามารถคัดกรองขอมูลทางสถิติ

มาใชในการศึกษาคนควาและแกไข

ปญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา

อยางเหมาะสม 

2. สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ 

สื่อสารไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถนําเสนอรายงาน 

วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควา 

ท่ีตีพิมพในรูปแบบท่ีเปนทางการ 

และไมเปนทางการไดอยางดี 

1. บูรณาการการใชสถิติใน

รายวิชาตางๆ เพ่ือใหนิสิตมี

ความรูความเขาใจการใชสถิติใน

การศึกษาและแกปญหาทาง

เทคโนโลยีการศึกษา 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารใน

รายวิชาตางๆเพ่ือเปนชอง

ทางการสื่อสารระหวางอาจารย

และนิสิต และระหวางนิสิตกับ

นิสิต 

1. การประเมินผลงานรายวิชาของ

นิสิตท่ีมีการใชสถิติในการศึกษา

คนควา 

2. การประเมินการทํากิจกรรม การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

ในรายวิชา 

 

 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)           

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01169511                

01169517                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01169518                

01169519                

01169521                

01169523                

01169528                

01169529                

01169532                

01169535                

01169536                

01169551                

01169553                

01169591                

01169593                

01169595                
01169596                
01169597                
01169598                
01169599                
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หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินนิสิต 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 

 ขอ 22 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

      22.1 ระดับคะแนน ความหมาย และแตมระดับคะแนนมีดังนี้  

       ระดับคะแนน           ความหมาย                      แตมคะแนน 

            A                    ดีเยี่ยม (excellent)                         4.0 

         B+                   ดีมาก (very good)                         3.5 

         B                     ดี (good)                                     3.0 

         C+                   คอนขางดี (fairly good)                   2.5 

         C                     พอใช (fair)                                  2.0 

         D+                   ออน (poor)                                 1.5 

         D                     ออนมาก (very poor)                     1.0 

         F                     ตก (fail)                                      0.0 

         I                      ยังไมสมบูรณ (incomplete)               - 

         S                     พอใจ (satisfactory)                        - 

         U                    ไมพอใจ (unsatisfactory)                  - 

   P              ผาน (passed)                               - 

         N                     ยังไมทราบระดับคะแนน                   - 

                          (grade not reported) 

 ระดบัคะแนน I ใชเฉพาะกรณีท่ีนิสิตมีงานบางสวนในวิชานั้นยังไมสมบูรณ แตมีผลการวัดผลอยางอ่ืนของ

วิชานั้นตลอดภาคการศึกษา และเปนท่ีพอใจของอาจารยผูสอน 

 ระดบัคะแนน S และ U ใชสําหรับรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนประเภทไมนับหนวยกิต (audit) รวมถึง

รายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ และรายวิชาวิทยานิพนธ ท่ีนิสิตลงทะเบียนประเภทนับหนวยกิต (credit)  

 ระดบัคะแนน P ใชสําหรับรายวิชาท่ีไมนําคาของหนวยกิตมาคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม การฝกงานท่ี

ไมมีหนวยกิต หรือรายวิชาท่ีมีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 

 ระดบัคะแนน N ใชเฉพาะกรณีท่ียังไมไดรับรายงานการประเมินผลการศึกษา 
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  22.2 การแกไขระดับคะแนน I และ N จะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังวันสงคะแนนวัน

สุดทายของภาคการศึกษานั้น การผอนผันตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และไดรับอนุมัติ

จากคณบดีเจาสังกัดรายวิชานั้น ท้ังนี้ตองไมเกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไมปฏิบัติตามใหถือวานิสิตผูนั้น

ไดรับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น 

  22.3 การแกไขระดับคะแนนตองมีเหตุผลความจําเปนพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจําคณะเจาสังกัดรายวิชานั้น และไดรับ

อนุมัติจากรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานวิชาการ 

  22.4 คะแนนสอบได สอบตก และไมสมบูรณ 

         22.4.1 นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และนิสิตปริญญาโทท่ี

เรียนวิชาระดับปริญญาตรี ถาไดระดับคะแนน F ตองเรียนซํ้า สวนวิชาท่ีนับเปนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชา ถา

ไดระดับคะแนนต่ํากวา C ถือวาต่ํากวามาตรฐานและตองเรียนซํ้า 

       22.4.2 นิสิตปริญญาเอก ถาไดแตมระดับคะแนนในรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบนับหนวยกิต 

ทุกรายวิชาไดระดับคะแนนต่ํากวา C ถือวาต่ํากวามาตรฐานและตองเรียนซํ้า     

 22.5 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม 

       22.5.1 การคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตใหคิดจากแตมระดับคะแนนทุกรายวิชาท่ีนิสิต

ลงทะเบียนเรียน ท้ังรายวิชาท่ีสอบได และรายวิชาท่ีสอบตก โดยแยกวิชาระดับปริญญาตรีเปนสวนหนึ่งตางหาก          

                       สําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอนจากตางสาขาในมหาวิทยาลัย จะนํามาคํานวณแตม

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

         สวนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไมนํามาคํานวณแตมคะแนน

เฉลี่ยสะสม  

       22.5.2 กรณีนิสิตสอบตกในรายวิชาระดับปริญญาตรี เม่ือเรียนซํ้าและสอบได แตยังไมทําใหแตม

คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 2.50 อาจเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนในระดับปริญญาตรี เพ่ือยก

แตมคะแนนเฉลี่ยสะสมได ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

       22.5.3 วชิาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีระดับคะแนนตั้งแต B ข้ึนไป ไมอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนซํ้า

เพ่ือยกแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม 

       22.5.4 นิสิตท่ีจะมีสิทธิ์ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

และปริญญาเอก ตองไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 แตมคะแนนหรือ

เทียบเทา  
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           สวนแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับปริญญาตรีท่ีกําหนดใหเรียนเปนวิชาพ้ืนฐาน  

ตองไมต่ํากวา 2.50 

    22.5.5 มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใด ๆ ใหแกนิสิต หาก

นิสิตคางชําระหนี้สินภายในหรือภายนอกท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ถึงแมจะไดมีการประกาศผลการศึกษาไปแลวก็

ตาม 

   ระเบยีบปฏิบัติอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบเรื่อง

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ดังนี้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยคณะกรรมการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตกับ

ผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก ทําการประชุมพิจารณาจากขอมูลแตละรายวิชาเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารย การมอบหมายงานใหนิสิต และผลการเรียนของนิสิต 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

   การทวนสอบในระดับหลักสูตร คณะกรรมการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

รวมกับผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ทําการประชุมพิจารณาขอมูลผลสรุปของการจัดการเรียนการสอน         

ทุกรายวิชา และผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต   

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 
 

 แผน ก แบบ ก 2 

        1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  

        2) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง 

และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  

        3) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
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หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม

วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 4) ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 แผน ข 

       1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  

       2) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนหรือปากเปลาใน

สาขาวิชานั้น พรอมท้ังเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย

คณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  

 3) ผลงานการศึกษาคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความ

ท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ดังกลาว 

 4) ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1  มีการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเปนอาจารยใหมเพ่ือใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 

1.2  ใหอาจารยใหมสังเกตการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 

1.3  ใหอาจารยใหมรวมสอนกับอาจารยท่ีมีประสบการณการสอนและความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้น เพ่ือเรียนรู

เทคนิคการสอน การเตรียมการสอน การจัดการชั้นเรียน  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

1.4  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง มีการ

สนับสนุนทุนวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพในองคกรตางๆ 

เขารวมการประชุมทางวิชาการ/นําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ท้ังในและตางประเทศ 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณวิชาชีพเพ่ือสงเสริมการสอนและการ 

วิจัยอยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนทุนการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาชีพในองคกรตางๆ เขารวมการประชุมทางวิชาการ/นําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ ท้ังในและตางประเทศ หรือการไปพัฒนาประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัยโดยสงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยเขารวมโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการประเมินผลท่ีคณะ มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตางๆ จัดข้ึน 

(3) แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติท่ีดีกับอาจารยตางสถาบันท้ังในและตางประเทศ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) มีการกระตุนอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการ และพัฒนาคณาจารยดานการสอน การบริการวิชาการ   

(3) มีการสนับสนุนสงเสริมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

1.1  จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 

1 หลักสูตรไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2  คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา

ป ริ ญญา โ ทหรื อ เ ที ยบ เท า ท่ี มี ตํ า แหน ง ร อ งศ าสต ร า จ า ร ย  แ ล ะ มี ผ ล ง านทา ง วิ ช า ก า รอย า ง น อ ย  

3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได 

1.3  คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได 

1.4  คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

 1.4.1 อาจารยประจํา คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยาง

นอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 1.4.2 อาจารยพิเศษ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ

กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และมีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา

เปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

1.5  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธกัน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการได 

1.6  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 

 1.6.1 อาจารยประจํา คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา

ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ

ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรือการเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได 
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 1.6.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทามีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การตีพิมพเผยแพรในวารสารซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 10 เรื่อง หรือในระดับนานาชาติ

ไมนอยกวา 5 เรื่อง หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ

สูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.7  คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธประกอบดวย อาจารยประจํา

หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมไมนอยกวา 3 คน ท้ังนี้ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 10 เรื่อง หรือในระดับนานาชาติไม

นอยกวา 5 เรื่อง หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ

สูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.8  การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

 แผน ก แบบ ก2  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือนําเสนอตอท่ี

ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 

(Proceeding) 

1.9  ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 

 อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนิสิต 5 คน หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนง

ทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 1 คนตอนิสิต 10 คน 

1.10  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 
 

2. บัณฑิต 

ในดานบัณฑิต สาขาวิชาแบงการประเมินออกเปน 2 แนวทาง ประกอบดวย 

2.1 ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย และบัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพการบริหาร

หลักสูตรโดยรวม ซ่ึงจะตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

2.2 ประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 ท้ังนี้หลักสูตรไดกําหนดกรอบการพัฒนาบัณฑิตใหมีลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอันมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
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1. มีคุณธรรม จริยธรรม ไดแก มีภาวะผูนํา ริเริ่ม สงเสริมดานการประพฤติปฏิบัติโดยใชหลักการ 

เหตุผล และคานิยมอันดีงาม มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปญหาท่ีซับซอน ขอโตแยงและขอบกพรอง

ทาง จรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

2. มีความรู ไดแก มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการ

วิจัยท่ีเปนแกนในสาขาวิชา และสามารถพัฒนานวัตกรรมและสรางองคความรูใหม 

3. มีทักษะทางปญญา ไดแก สามารถคิดวิเคราะหประเด็นปญหาอยางสรางสรรค และสามารถ

สังเคราะห และบูรณาการองคความรูท้ังภายในและภายนอกสาขาวิชา เพ่ือออกแบบและทําโครงการวิจัยเก่ียวกับ

การพัฒนาองคความรูใหม 

4. มีภาวะผูนํา มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบ มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองและองคกรอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมิน วางแผน และปรับปรุง 

5. สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชแกไขปญหาอยางเจาะลึกในสาขาวิชา 

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และสามารถนําเสนอรายงาน วิทยานิพนธ หรือ

โครงการคนควาท่ีตีพิมพในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

นอกจากนั้นหลักสูตรยังไดกําหนดกรอบคุณลักษณะดานผลลัพธผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อัน

ประกอบดวย ดานการเปนผูเรียนรู ดานการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และดานการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม ท้ังนี้

ทางหลักสูตรจะทําการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตภายหลังจากท่ีนิสิตจบการศึกษาไปแลวตามหลักเกณฑ

ของการประกันคุณภาพ โดยจัดทําแบบสอบถามสงไปยังผูใชบัณฑิตโดยตรง และนําผลการประเมินมาพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตตอไป 
 

3. นิสิต 

3.1  การรับนิสิต 

 3.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนกําหนดจํานวนและคุณสมบัตินิสิตท่ีจะ

รับเขาศึกษาตอท้ังในภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย 

 3.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ โดยใหเปนไป

ตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 

 3.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันวางแผนเพ่ือกําหนดวิธีการสอบคัดเลือกเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาโท 

 3.1.4 ประชาสัมพันธขอมูลการรับสมัครผานชองทางสื่อสังคมบนเครือขายออนไลน และเครือขาย

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  

 3.1.5 คณะกรรมการสอบคัดเลือกรวมกันพิจารณาผลการสอบสัมภาษณของผูสมัคร และแจงผลการ

สอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือทําการประกาศรายชื่อตอไป 
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3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

        3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดเปาหมายในการสงเสริมและ

พัฒนานิสิตในทุกปการศึกษา 

 3.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรม และแนวทางการสงเสริมการ

เรียนรูใหกับนิสิตในทุกภาคการศึกษา โดยมีการแบงหนาท่ีการดําเนินงานตามความเหมาะสม 

 3.2.3 หลักสูตรกําหนดใหอาจารยแตละทานมีตารางการทํางาน และตารางใหคําปรึกษาแกนิสิตทุก

ภาคการศึกษาอยางเพียงพอ 

        3.2.4 ในกรณีท่ีนิสิตแตละคนยังไมมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธประจําตัวนิสิตหลักสูตรฯ 

กําหนดใหประธานหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับมอบหมายเปนผูใหคําแนะนํานิสิตท้ังในดานการ

ลงทะเบียน การเรียนรูในรายวิชา และการใชชีวิตในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

        3.2.5 หลักสูตรใหอิสระแกนิสิตในการเลือกอาจารยท่ีปรึกษาตามหัวขอท่ีนิสิตสนใจและตามความ

ถนัดของอาจารย ท้ังนี้ใหเปนไปตามระบบกลไกท่ีสาขาวิชาเปนผูกําหนด และจะตองแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ในปการศึกษาแรก 

        3.2.6 หลักสูตรจัดปฐมนิเทศนิสิตใหมและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมซ่ึง

ผานการประชุมรวมกันของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือแนะนําการปรับตัวกอนเริ่มการเรียนในระดับปริญญา

โท และเตรียมความพรอมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.2.7 หลักสูตรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานในการสงเสริมและพัฒนานิสิตในทุกภาค

การศึกษาผานการประชุมสาขาวิชาฯ และวางแนวทางรวมกันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 3.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนิสิต 

 หลักสูตรจัดทํารายงานอัตราการคงอยูของนิสิต การสําเร็จการศึกษา ในแตละปการศึกษา รวมถึง

พัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินความพึงพอใจการรับนิสิต การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุม ดูแล ให

คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนิสิต รวมท้ังการผลการพัฒนาศักยภาพนิสิตใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 และคุณลักษณะพิเศษในการเปนกระบวนกรและนักปฏิบัติงานมืออาชีพท่ีเปนบุคคลแหงการเรียนรู (รอบรูและรู

ลึก) ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 

3.4  การอุทธรณของนิสิต 

        3.4.1 เปดโอกาสใหนิสิตปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธประจําตัวนิสิตหรือหัวหนา

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือรองคณบดีฝายวิชาการ หรือบัณฑิตศึกษา หรือคณบดีในเรื่องท่ีตองการอุทธรณ

โดยใหนิสิตเขียนคํารองตามข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย 

 3.4.2 หลักสูตรมีชองทางการแจงขอรองเรียน ประกอบดวย การอีเมลขอรองเรียนถึงอาจารยประจํา

หลักสูตร การสงขอรองเรียนทางชองทางสื่อสังคมของสาขาวิชาฯ ในทุกชองทาง และนิสิตสามารถเขียนขอความ
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รองเรียนแลวใสกลองรับขอรองเรียนท่ีตั้งอยูในหองเรียนของสาขาวิชาฯ ไดตลอดเวลา ท้ังนี้ชองทางตาง ๆ ดังกลาว

ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงใหนิสิตใหมทราบในวันปฐมนิเทศ และกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจ

ของชองทางการรองเรียนในทุกปการศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 
 

4. อาจารย 

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

        4.1.1 การรับอาจารย ใหม ให เปน ไปตามระเบี ยบของมหาวิทยาลั ย  โดยสาขาวิ ชา เปน 

ผู กํ าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ท่ีตองการ ท้ังนี้ ผู ส มัครจะตองผ านการสอบขอเ ขียน สอบปฏิบั ติการ 

การสอนภายใตหัวขอท่ีกําหนด รวมถึงการสอบสัมภาษณภายหลังทราบผลทางจิตวิทยาท่ีจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย 

จากนั้นจึงดําเนินการตอตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยตอไป 

 4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ อัตรากําลังของ

หลักสูตรในทุกภาคการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และเนนใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดวางแผนการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ เปนรายบุคคล โดยใชการประชุมสาขาวิชาฯ เปน

กลไกการกํากับติดตาม  

 4.1.3 กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดพัฒนาความรู

ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพตามความตองการและเปาหมายของแตละบุคคล

อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยสามารถขอทุนสนับสนุนจากภาควิชา ปละ 20,000 บาทตอคน  

 4.1.4 สนับสนุนใหอาจารยท่ียังไมมีตําแหนงทางวิชาการ พัฒนาโครงการวิจัยสําหรับใชขอผลงานทาง

วิชาการ โดยมีอาจารยอาวุโสในสาขาวิชาฯ เปนพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนํา 

 4.1.5 ทุกภาคการศึกษา จะมีการประชุมหารือเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามขอ 4.1.2 ถึง 4.1.4 

แลวรวมกันหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

 4.2  คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

   สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพรอยางสมํ่าเสมอในทุกปการศึกษา โดยใชกลไกของการประชุมสาขาวิชาฯ ในการติดตามผลการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง 

 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

   จัดทํารายงานอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในทุกปการศึกษา ตลอดจนมีการ

ประเมินผลความพึงพอใจระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในทุกปการศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินดังกลาวมาเปน

ขอมูลสําคัญสําหรับการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรตอไปในอนาคต 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 5.1.1 หลักสูตรมีการทําวิจัยสถาบันโดยมีการแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง

หลักสูตรใหมีความทันสมัย และตอบโจทยสังคมยุคใหมอยางตอเนื่องในทุก ๆ 5 ป โดยกําหนดใหเริ่มมีการทําวิจัย

สถาบันตั้งแตเสร็จสิ้นการดําเนินงานปท่ี 3  

 5.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดประชุมรวมกันเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาสาระการสอนของ

รายวิชาตาง ๆ ในสาขาวิชาฯ ใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางสมํ่าเสมอในทุก

ปการศึกษา  

 5.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันตรวจสอบการปรับปรุงเนื้อหาสาระการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ ในสาขาวิชาฯ ทุกภาคการศึกษา โดยใชกลไกการประชุมสาขาวิชาฯ และรวมกันหาแนวทางสําหรับการ

พัฒนาเนื้อหาสาระการสอนใหมีความทันสมัย และตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 5.2.1 สาขาวิชาฯ ไดวางระบบการพิจารณากําหนดผูสอนโดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณของผูสอนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชา 

 5.2.2 สาขาวิชาฯ ใชการประชุมสาขาวิชาฯ เปนกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ใหผูสอนจัดทําไดเรียบรอยตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย 

 5.2.3  สาขาวิชาฯ ใชรายวิชาสัมมนาเปนกลไกตรวจสอบและควบคุมหัวขอวิทยานิพนธในระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร  

 5.2.4 สาขาวิชาฯ ใหนิสิตเปนผูเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยตองผานความเห็นชอบจาก

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีจะประชุมพิจารณารวมกันอีกครั้ง 

 5.2.5 สาขาวิชาฯ มีโครงการกํากับติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธใหกับนิสิตในทุกภาค

การศึกษาเพ่ือเปนการชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรรวมกันประเมินผลการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนทุกภาคเรียนผานการประชุมสาขาวิชาฯ และรวมกันวางแนวทางการดําเนินงานใหมีคุณภาพมากข้ึนใน

ทุกภาคการศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

 5.3.1 สาขาวิชาฯ กําหนดให มีการประเ มินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังจากผูเรียนและผูสอน 
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 5.3.2 ส าขาวิ ช าฯ  ใ ช ก า รประชุ มส าขาวิ ช าฯ  เป นกล ไก ในการ กํ า กับการปร ะ เ มิ น 

การจัดการเรียนการสอน รวมถึงเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนผูทวนสอบท้ังในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

 5.3.3 สาขาวิชาฯ ใชแบบประเมินวิทยานิพนธท่ีพัฒนาข้ึนเปนเครื่องมือสําหรับการประเมิน

คุณภาพวิทยานิพนธท้ังการสอบฉบับโครงรางและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ รวมถึงมอบหมายใหอาจารยผูเปน

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธประเมินความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนิสิตแลวรายงานในท่ีประชุม 

สาขาวิชาฯ ในชวงทายของภาคการศึกษา 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาไดจัดสรรหองเรียน จํานวน 5 หอง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง มีคอมพิวเตอร 45 เครื่อง หองสตูดิโอ หองพักนิสิตระดับ ป.โท และเอก 

รวมถึงอุปกรณท่ีจําเปน ไดแก Visualizer และ Interactive Projector แหลงเรียนรูออนไลน เครือขาย WiFi  

นอกจากนี้มีการวางแผนท่ีจะตรวจสอบ และปรับปรุงระบบไฟ สีภายใน โตะ เกาอ้ี สื่อการเรียนการสอน  เพ่ือความ

ปลอดภัยและทันสมัย 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

        6.2.1  ปรับปรุงหองเรียนเปน Smart Classroom จํานวน 1 หอง และมีแผนปรับปรุงหองเรียนอ่ืนๆ  

        6.2.2  สงเสริมใหอาจารยในสาขาวิชาฯ สรางและพัฒนาหนังสือ ตํารา หรือเอกสารประกอบการสอน 

โดยขอรับทุนสนับสนุนจากภาควิชาฯ และคณะศึกษาศาสตร 

 6.2.3  แหลงเรียนรูออนไลนโดยระบบสืบคนขอมูลและระบบฐานขอมูลตางๆ  

 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 กําหนดใหมีการประเมินความตองการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุกปการศึกษา รวมถึงสํารวจความ

เพียงพอ และความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจัดข้ึนโดยสาขาวิชาฯ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปสูการวางแนว

ทางการจัดสิ่งสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ป พ.ศ. 

2564 2565 2566 2567 2568 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป

ท่ีแลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะไดดาํเนินการ 

X X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศโดยเฉพาะเปาประสงคของ

หลักสตูรหรือคําแนะนําดานการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ท่ีเก่ียวของ

กับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรยีนการสอนอยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

X X X X X 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทําหนาท่ีถายทอดความรูใหกับ

นิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ ภายใตความรับผดิชอบ

ของสวนงานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร

โดยรวม เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X* X* X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5.0 

X* X* X* X* X 

  *เปนการประเมินตัวชีว้ัดตอเนือ่งจากหลักสูตรเลมกอนหนานี ้
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 (1) สังเกตพฤติกรรมการเรียน การโตตอบของนิสิตในชั้นเรียน และผลการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  

(2) มีการประชุมคณาจารยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารยผูสอนเพ่ือ

ถายทอดความเขาใจเก่ียวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชั้นป และแลกเปลี่ยนกลยุทธการสอน 

(3) สอบถามนิสิตถึงประสิทธิผลการเรียนรูจากวิธีการสอนท่ีผูสอนใช 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 (1) การประเมินจากนิสิตเก่ียวกับการสอนของอาจารยในแตละรายวิชาในดาน วิธีการสอน เทคนิค 

การสอน การสื่อสาร การใชสื่อการสอน และการประเมินผล  

           (2) การสังเกตการณการสอนโดยผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักสูตร  

           (3) อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

คณะกรรมการหลักสูตรรับผิดชอบในการประเมินหลักสูตร โดยการรวบรวมขอมูลการประเมินผล 

การเรียนการสอนรายวิชาของทุกภาคการศึกษา และการสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาใน

แตละป มาพิจารณาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

           การประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการหลักสูตรและ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา  

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

          4.1  อาจารยผูสอนรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบทันทีเม่ือ

เสร็จสิ้นการสอนแตละภาคการศึกษา และจัดทําแผนการปรับปรุง เสนอตอคณะกรรมการหลักสูตร 

เพ่ือพิจารณาใหคําแนะนําเพ่ิมเติ่ม โดยคณะกรรมการหลักสูตรทําการติดตามการปรับปรุงและผลการปรับปรุงใน        

ภาคการศึกษาถัดไปท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น 

          4.2 ทุกปการศึกษาคณะกรรมการหลักสูตรทําการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน     

เพ่ือพิจารณาทบทวนสรุปผล การประเมินการดําเนินงานของหลักสูตร และจัดทําแผนการปรับปรุงแกไขรายป  เก็บ

รวบรวมขอมูลรายปไปประกอบการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเม่ือครบรอบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตร 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

1. รหัสวิชา  01169519                     2(1-2-3) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย การจัดการเรยีนรูวิทยาการคํานวณ   

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Computing Science Learning Management 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

   (  ) วิชาเอกบังคับ 

   ( ) วิชาเอกเลือก 

  (  )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร...................  สาขาวิชา...................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี  

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี  

5.    วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

6.     วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชา 

    ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดบรรจุ วิชาวิทยาการคํานวณ ไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และ

ไดบังคับใชในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยสาระสําคัญคือมุงเนนการคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking) ซึ่งเปนวิธีคิดและ

แกปญหาเชิงวิเคราะห สามารถใชจินตนาการมองปญหาดวยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทําใหเห็นแนวทางในการแกปญหาอยางเปน

ข้ันตอนและมีลําดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคํานวณน้ี ไมใชเพียงแคการเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา แตจุดประสงคท่ีสําคัญกวา “กระบวนการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค” 

6.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสติ 

  เมื่อนิสิตผานการเรียนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

  1. ออกแบบการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ  

  2. คิดเชิงคํานวณ คิดวิเคราะห แกปญหาไดอยางมีข้ันตอนและสรางสรรค  

   3. ประเมินและตดัสินใจอยางสรางสรรคไดเหมาะสมกับสถานการณ 
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7.     คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

   สาระสําคัญและกระบวนการการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ หลักการออกแบบตามข้ันตอนวิธี หลักการคิดคํานวณ 

วิเคราะห และการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน การคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ การประเมินและ 

การตัดสินใจ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางปลอดภัย การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีวิทยาการ

คํานวณ 

  Essences and computing science learning management process. Principles of algorithm design. Principles 

of computing. analysis and step-by-step problem solving. Principles of basic programming. Searching 

data/Information. Evaluation and decision making. Safe use of information communications and technology. 

Project development in computing science technology. 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

1.   รหัสวิชา   01169511     2(2-0-4) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย 

  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Contemporary Educational Communications and Technology 

2.    รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  (  )   วิชาเอกในหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

   () วิชาเอกบังคับ 

   (  ) วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี 
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี 

5.    วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
6.*** วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

   วิชาน้ีเปนวิชาเก่ียวกับขอบขาย หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และแนวโนมของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

การบูรณาการเทคโนโลยีท้ังในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู โดยเน้ือหารายวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสตูรท่ีตองการผลติมหาบัณฑติท่ีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา ท้ังน้ี ไดมีการ

ปรับปรุงรายวิชา โดยเพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการบูรณาการเทคโนโลยเีพ่ือใหผูเรียนไดฝกการนําหลักการและทฤษฎี ไปใชในการจดัการ

เรียนการสอนและสงเสรมิใหนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียนรู  

6.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสติ 

   เมื่อนิสติผานการเรียนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

   1. คนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

   2. วิเคราะหขอบขาย หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และแนวโนมของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

   3. สังเคราะหขอบขาย หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และแนวโนมของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได 

   4. เรียบเรียงเน้ือหาเก่ียวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและอางอิงไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

   5. บูรณาการหลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีเพ่ือการสอนกับการจัดการเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสม 

   6. นําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งท่ีเปลีย่นแปลง 
01169511 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษารวมสมัย     2(2-0-4) 

Contemporary Educational 
Communications and Technology 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ลักษณะเฉพาะ ขอบขาย บทบาทพัฒนาการ และแนวโนม
ของเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษาที่
นํามาประยุกต ใชกับการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ เนน
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาสมัยใหม 

Characteristics, scope, roles, development and 
trends of educational communications and 
technology and innovations applied in various 
instruction, emphasis on modern educational 
communications and technology. 

 

01169511 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษารวมสมัย     2(2-0-4) 
Contemporary Educational 
Communications and Technology 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การศึกษาและวิ เคราะหขอบขาย  หลักการ ทฤษฎี 
พัฒนาการ และแนวโนมของเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
การบูรณาการเทคโนโลยีทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู 

Study and analysis of scope, principles, theories, 
evolution, and trends of educational technology and 
communications. Integration of technology into 
teaching and learning  

 

- ปรับปรุงคําอธบิาย

รายวิชา 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169517                   2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Leadership of Educational Communications and Technology for Human 

Resource Development    

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    (  ) วิชาเอกบังคับ 

    () วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

     เน่ืองจากสภาพการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงทํา

ใหแนวคิด เทคนิคและวิธีการ และกระบวนการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญในการปรับปรุงรายวิชา 01171513 เทคนิคและกระบวนการฝกอบรม (Training 

Technique and Process) ประกอบกับบูรณาการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนรายวิชา 01170511 เทคโนโลยีการศึกษา

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Organization Theory and Human Resource Development) 01170512 การวางแผน

ยุทธศาสตร เ พ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Strategic Planning for Human Resource Development) และ 01170521  

การออกแบบและประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Project Design and Evaluation  in Human Resource 

Development) เขาดวยกัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยนเน้ือหารายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพบริบทใน

ปจจุบันและในอนาคต 

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

       เมื่อนิสิตผานการเรียนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

1. อธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2. วางแผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เลือกเทคนิคและกระบวนการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ประยุกตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา และการบริหารและจัดการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3. วัดและประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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    7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169517 เทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนา               2(2-0-4)     

              ทรัพยากรมนุษย  

              (Educational Technology in Human Resource 

              Development)                                   

 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

           แนวคิด  ระเบียบวิธี หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ทฤษฎีองคการ ความหมายขอองคการ ลักษณะขอบขายและชนิด

ขององคการกระบวนการพัฒนา     ทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

 

 

           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. 

01169517 ภาวะผูนาํทางเทคโนโลยีและส่ือสาร           2(2-0-4)                           
               การศึกษาเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

               (Leadership of Educational Communications 

and Technology for Human Resource 

Development)                                 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การวางแผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคนิค

และกระบวนการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

การประยุกตเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การบริหารและจัดการโครงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การวัดและประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และกรณีศึกษาเกี่ ยวกับเทคโนโลยีและ ส่ือสารการ ศึกษา 

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

            Principle, concepts, and theories of human 

resource development, strategic plan for human 

resource development, development technique and 

process of human resource development project, 

application of educational communications and 

technology for human resource development, project 

management of human resource development, 

assessment and evaluation of human resource 

development project, and case study on educational 

communications and technology for human resource 

development.  

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169518                   3(2-2-5) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ E-Learning Design and Development 

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    (  ) วิชาเอกบังคับ 

    () วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

แนวโนมของการจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการสอนในหองเรียนไปสูการเรียน 

การสอนทางไกลมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศสามารถประยุกตเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียน 

การสอนทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ อีเลิรนนิงเปนสิ่งท่ีกําลังไดรับความนิยมและพัฒนาใหกาวหนาข้ึนเรื่อยๆ ท้ังใน 

วงการศึกษา และการฝกอบรม จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการจัดประสบการณในการออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิงใหกับนิสิต  
 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

       เมื่อนิสิตผานการเรียนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

1. อธิบายหลักการแนวคดิหรือทฤษฎีท่ีใชในเปนพ้ืนฐานสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาอีเลรินนิงในแตละสวน

หรือข้ันตอนได 

2. อธิบายข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิงได 

3. ทํางานรายบุคคล และทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169518 หลักการและทฤษฎอีีเลิรนนิง                    2(2-1-3) 

               (Principle and Theories in E-Learning)  
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

              หลักการ ทฤษฎี และขอบเขตการจัดการเรียนการสอน

อีเลิรนนิง รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบ

บทเรียนอีเลิรนนิง 

 

 

Principle, theories, and scope of E-Learning, 

Pattern and teaching methods, E-Learning Design, 

component of Technology and Learning management in 

E-Learning. 

01169518 การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง             3(2-2-5) 

              (E-Learning Design and Development)  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

             การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิงโดยใชหลักการ 

แนวคิด งานวิจัย หรือทฤษฎีที่เปนศาสตรดานการศึกษาและ

จิตวิทยาการ  การเรียนรูรองรับการตัดสินใจออกแบบอีเลิรนนิง 

ในแตละสวน การฝกใชระบบการจัดการเรียนรู การออกแบบ 

และพัฒนาโมดูลการสอนออนไลน 

Design and development of E-Learning using 

principles concepts, studies, or theories concerning the 

field of education and learning psychology to support  

E-Learning design decision in each part. Practice of using 

knowledge management system. Designing and 

development of online-teaching module. 

 

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- จํานวนหนวยกิต 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.   รหัสวิชา   01169521                   2(1-2-3) 

  ชื่อวิชาภาษาไทย  การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 

  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Message Design for Education 

2.    รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  (  )   วิชาเอกในหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

   (  ) วิชาเอกบังคับ 

   (  ) วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี 
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี 

5.    วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
6.*** วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

   วิชานี้เปนวิชาเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการออกแบบสารและการผลิตสื่อกราฟกทาง

การศึกษา ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบสื่อเพื่อการศึกษาตางๆ เชน เว็บไซตเพื่อการเรียนรู อินโฟกราฟก โปสเตอร 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยเนื้อหารายวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ตองการผลิตมหาบณัฑติที่

ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ ไดมีการปรับปรุงรายวิชา โดยเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับ

การผลิตสื่อกราฟกเพื่อการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดฝกการนําหลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยเก่ียวกับการออกแบบสาร มา

ประยุกตใชในการวางแผน การสรางสรรค การนําเสนอ และการประเมินสื่อกราฟกเพื่อการศึกษา 

6.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสติ 

   เมื่อนิสติผานการเรียนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

   1. วิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของกับการใชสื่อเพ่ือการศึกษาได 

   2. ออกแบบสื่อเพ่ือการศึกษาไดถูกตองตามหลักการและทฤษฎีการออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 

   3. ผลติสื่อกราฟกเพ่ือสงเสริมหรือแกปญหาทางการศึกษา 

   4. นําเสนอหรือสาธิตวิธีการใชสือ่เพ่ือการศึกษา 

   5. ประเมินและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับสื่อกราฟกเพ่ือการศึกษา 
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7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169521 การออกแบบสารเพื่อเรียนรู                     2(2-0-4) 
Message Design for Learning  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การวิเคราะหและสังเคราะหหลักการและทฤษฎีดานการ
ออกแบบและพัฒนาการดานการเรียนรู การส่ือสาร จิตวิทยา 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการออกแบบสารเพื่อ 
การเรียนรู ส่ือการเรียนรู กลยุทธการเรียนรู และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา เพื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ในยุคสารสนเทศ เนนการประยุกตใชหลักการทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาตนแบบชิ้นงาน 

Message design for learning analysis and synthesis 
of principles and theories of learning design and 
development, communication, psychology and 
related research for designing messages for learning, 
learning media, learning strategies, and educational 
technology and communications innovation for 
various learning in information society, emphasis on 
applications of principles, theories, and research 
findings in design and developing prototypes. 

01169521 การออกแบบสารเพื่อการศึกษา                 2(1-2-3) 
Message Design for Education  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบสารเพื่อการเรียนรู  วิเคราะห ออกแบบและ 
ผลิตส่ือกราฟก ส่ือส่ิงพิมพทางการศึกษา และส่ือส่ิงพิมพ
อิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
Study of principles, theories, and related 

research of instructional message design. Analyzing, 
designing, and producing graphics, educational 
publications, and electronic publications.  

 

- เปล่ียนชื่อวิชา 

- เปล่ียนชัว่โมงการ

เรียน 

- ปรับปรุงคําอธบิาย

รายวิชา 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169523                   2 (1-2-3) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Mobile Learning Design 

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    (  ) วิชาเอกบังคับ 

    () วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน    ไมม ี
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

     เครื่องมือสื่อสารไรสายไดกลายเปนเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสําคัญมากข้ึนตอการดํารงชีพของคนในสังคมทุกดาน  

รวมไปถึงดานการศึกษาท่ีเครื่องมือไรสายไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญตอผูเรียนและผูสอนท่ีนํามาใชใน การสรางเรียนรู การสื่อสาร

และการบริหารจัดการตางๆในการเรียนการสอน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีรายวิชา จะตองปรับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนใหมี

ความสอดคลองกับบทบาทและความตองการของบุคลากรทางการ ศึกษาในดานเครื่องมือเหลาน้ีท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมใหแกผูเรียนตอแนวความคิดและ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมไปถึงสงเสริมและ

พัฒนาการศึกษาในรูปแบบไรสาย ไดตอไปในอนาคต 

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

      เมื่อนิสิตผานการเรยีนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

1. ออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย 

2. ออกแบบระบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ประยุกตและพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสายท่ีพัฒนาการศึกษา 
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7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169523 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู      2(1-2-3) 

              ผานเคร่ืองมือการส่ือสารเคล่ือนที่  

              (Mobile Learning System Design and     

              Development)                 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

                การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูผานเคร่ืองมือ

ส่ือสารเคล่ือนที่  งานวิจัย ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนแนวโนมการ  

ใชเคร่ืองมือส่ือสารเคล่ือนที่เพื่อเปนส่ือการเรียนรู 

 

 

Design and development instructional system 

on mobile communication devices, related literature and 

tendency of using mobile devices as instructional media. 

01169523 การออกแบบการเรียนการสอนผาน           2(1-2-3) 

               เคร่ืองมือส่ือสารไรสาย 

               (Mobile Learning Design)  

 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

             การออกแบบและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน 

การสอนผานเคร่ืองมือส่ือสารไรสาย การศึกษางานวิจัยและ

โครงการตางๆท่ีเกี่ยวของเพื่อวิเคราะหแนวโนมการใชเคร่ืองมือ

ส่ือสารไรสายในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในระดับตางๆ 

รวมไปถึงองคกรภาครัฐ และเอกชน 

Design and development of guideline for 
learning and teaching through mobile devices. Study 
related research and projects for analyzing trends in 
mobile learning area within educational institutions at 
diffenrent levels including government organization, and 
private sector. 

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169528                   3(2-2-5) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Instructional System Design and Development 

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    ( ) วิชาเอกบังคับ 

    (  ) วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

       ในการเปนนักออกแบบระบบการเรียนการสอน จําเปนตองมีความรูและทักษะในการวิเคราะหความจําเปน วิเคราะห

ภารกิจ วิเคราะหการเรียนการสอน ตลอดจนการออกแบบวัตถุประสงคการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู ระบบนําสง

ประสบการณการเรียนรู โดยใชหลักการ แนวคิด ผลการวิจัย หรือทฤษฎีดานจิตวิทยาการศึกษามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ

ออกแบบระบบการเรียนการสอนในแตละสวน 

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

      เมื่อนิสิตผานการเรยีนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

1. อธิบายหลักการแนวคดิหรือทฤษฎีท่ีใชในเปนพ้ืนฐานสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาระบบการเรยีนการสอนใน

แตละสวนหรือข้ันตอนได 

2. อธิบายข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามแบบจําลองท่ีคัด

สรรได 

3. ทํางานรายบุคคล และทํางานกลุมได 
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7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169528 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียน        2(2-1-3) 

              การสอน   

              (Instructional Systems Design and    

              Development)                                  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

           หลักการพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยใชทฤษฎี

จิตวิทยา ทฤษีการส่ือสาร ทฤษฎีระบบและหลักการดานเทคโนโลยี

การศึกษาเปนเหตุผลการตัดสินใจเลือกองคประกอบหรือการ

ดําเนินงานของแตละขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาระบบการ

เรียนการสอน 

 

            Decision making in each process of instructional 

design and development based on psychology theory, 

communications theory, system theory, and educational 

technology. 

 

01169528 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียน      3(2-2-5) 

               การสอน 

               (Instructional System Design and 

Development)                                      

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย

ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของแบบจําลองที่ไดรับ

การคัดสรร และการใชแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตางๆ ในดาน

เทคโนโลยีการศึกษาและดานจิตวิทยาการศึกษาเปนพื้นฐาน

สนับสนุนการตัดสินใจออกแบบและพัฒนาระบบการเรียน 

การสอนในแตละขั้นตอน 

Design and development of learning and 

teaching systems by following steps and procedure of 

selected models. Applying concepts, principles and 

theories of educational technology and psychology as 

base for supporting decision making of design and 

development of learning and teaching systems in each 

step.  

 

- จํานวนหนวยกิต 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169529                   2(1-2-3) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Design and Development of Digital Media and Innovation for Learning  

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    (  ) วิชาเอกบังคับ 

    () วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

    3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี
   4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

    5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
    6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

      เน่ืองจากสภาพการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ทําใหแนวคิด เทคนิคและวิธีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและสื่อสารการศึกษามีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญ

ในการปรับปรุงรายวิชาน้ีรวมกับรายวิชา 01169526 การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรเพ่ือการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน 

เพ่ือใหมีเน้ือหาสาระแลละกิจกรรมของรายวิชาดังกลลาวมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพบริบทในปจจุบันและในอนาคต 

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

      เมื่อนิสิตผานการเรียนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

1. อธิบายหลักการ แนวคดิ และทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อดจิิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

2. บริหารจดัการสภาพแวดลอมการเรียนรูผานสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเสมือนจริง 

3. เลือกแนวทางการประเมินผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู และยกตัวอยางกรณีศึกษาการ

ประยุกตใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 
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    7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169529 การออกแบบและพัฒนานวตักรรม              3(2-2-6)                           
               และส่ือสารการศึกษา  

Instructional Innovation and Media Design and 
Development 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการและแนวคิดในการออกแบบ กระบวนการ 
พัฒนา เทคนิคและวิธีการประยุกตใช และแนวทางการประเมินผล
การใชนวัตกรรมและส่ือสารการศึกษา กรณีศึกษาการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมและส่ือสารการศึกษา 

 
 
Principle and Process in Design and 

Development, Utilization Technique and Evaluation 
Approach on Instructional Innovation and Media, and 
Case Study in Instructional Innovation and Media Design 
and Development.  

01169529 การออกแบบและพัฒนาส่ือดิจิทัลและ        2(1-2-3) 
               นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู  

Design and Development of Digital Media and 
Innovation for Learning  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบและพัฒนา
ส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู  การบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมการเรียนรูผานส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมเสมือนจริง 
แนวทางการประเมินผลการใช ส่ือดิจิ ทัลและนวัตกรรมเพื่อ 
การเรียนรู และกรณีศึกษาการประยุกตใชส่ือดิจิทัลและนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู 

Principles, concepts, and theories of design 
and development of digital media and innovation for 
learning, Management of learning environments through 
Digital Media and virtual innovation. Guideline for 
evaluation use of digital media and innovation for 
learning, and case studies of application on digital media 
and innovation for learning.  

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- จํานวนหนวยกิต 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169532                   3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Information and Communications Technology Innovation in  

                 Education 

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    () วิชาเอกบังคับ 

    (  ) วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

      เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วฉับพลันของนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัลใหมี

ความทันสมัย โดยจัดทําเน้ือหาสาระสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของคุรุสภาท่ีกําหนดใหรายวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเปนวิชาหลักท่ีตองมีในการสอบวัดคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพครู ซึ่งตรงกับความตองการของ

สถานศึกษาท่ีตองการใหครูท่ีสอนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมีองคความรู ความเขาใจและประยุกตใชสารสนเทศ การรูเทาทันสื่อ

และทักษะดิจิทัล รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและสื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนและสถานการณ

โดยเฉพาะในชวงวิกฤต Covid-19  การใชอินเทอรอยางถูกวิธี และไดปรับปรุงกรณีศึกษาท่ีทันเหตุการณเพ่ือการเสริมสราง                   

การเรียนรู การคิดแกปญหา การตัดสินใจและการประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการศึกษาและ         

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนสิิต 

    เมื่อนิสิตผานการเรียนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 

2. วิเคราะหปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมตีอการศึกษา 

3. ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ปฏิบัติตนไดถูกตองตามจรยิธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

รูเทาทันสื่อและการปรับตัวไดทันกับการเปลีย่นแปลงอยางฉับพลัน 
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    7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169532 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร           2(2-1-3)                           
               เพื่อการศึกษา      

(Information and Communications  
               Technology in Education)                   
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการศึกษา พัฒนาการเทคโนโลยี สารสนเทศ  
การบูรณาการของสารสนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีดิจิตอล 
ผลกระทบของ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอ สังคม การใช   
การจัดการและการประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อระบบ
ตางๆ ทางการศึกษา 

 
 
Information and communication technology 

literacy, development of Information and communication 
technology, integration of Information, especially digital 
technology, its impacts on society, utilization, 
management and evaluation of information technology 
for educational systems. 

01169532 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ         3(3-0-6) 
               การส่ือสารทางการศึกษา  
               (Information and Communications 

Technology Innovation in Education)  
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความสําคัญ ประเภทและองคประกอบของนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี ดิจิทัลใน 
การจัดการเรียนรู การแสวงหาแหลงเรียนรู การรูเทาทันและ
ปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงดิจิทัล อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิงและ     
การสืบคนขอมูล ส่ือสังคมออนไลน การวิเคราะหปญหาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับออกแบบ การพัฒนาและการประเมินส่ือ 
ปญญาประดิษฐเพื่อการเรียนรู จริยธรรมและการประยุกตใช
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู  

Importance, types and components of 
information and communications technology 
innovation, Digital technology in learning management. 
Learning resources pursuit. Digital literacy and disruption. 
Internet of things and data search. Social media. 
Problem analysis, principles; concepts, theories related 
to media design. Development and evaluation. Artificial 
intelligent for learning. Ethic and application of 
information technology and communications 
innovation. 

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- จํานวนหนวยกิต 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 

 

  

81 

 



แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

1.  รหัสวิชา   01169535                     2 (1-2-3) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสรมิ และแบบผสมผสานเพ่ือการเรียนรู 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality Technology for Learning  

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    (  ) วิชาเอกบังคับ 

    () วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี
4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

     เน่ืองจากสภาพการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงทํา

ใหแนวคิด เทคนิคและวิธีการ และกระบวนการทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษามีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญ

ในการปรับปรุงรายวิชา 01171529 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเสมือน (Virtual Learning 

Environment Technology Design and Development) ป ร ะ ก อ บ กั บ บู ร ณ า ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ น ว ท า ง ก า ร เ รี ย น 

การสอนรายวิชา 01171531 การใชแทปเลตในหองเรียน (Tablet Utilization in Classroom) 01171532 ออกเมนเตดเรียลลิตี 

(Augmented Reality for Education) เขาดวยกัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยนเน้ือหารายวิชาใหทันสมัยและ

สอดคลองกับสภาพบริบทในปจจุบันและในอนาคต 

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

      เมื่อนิสิตผานการเรยีนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

1. อธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูไดอยางถูกตอง 

2. บริหารจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรูผานสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเสมือนจริงไดอยางเหมาะสม 

3. เลือกแนวทางการประเมินผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู  และยกตัวอยางกรณีศึกษา 

การประยุกตใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
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 7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169535 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลย ี            2(1-2-3)                           
              สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเสมือน  

Virtual Learning Environment Technology 
Design and Development 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการ และแนวคิด การออกแบบ การพัฒนา และ
การวัดประเมินเทคโนโลยีสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเสมือน 
กร ณี ศึ กษา เกี่ ย วกั บการออกแบบและพัฒนา เทคโน โลยี
สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเสมือนท้ังในและตางประเทศ และ
แนวทางการศึกษาโครงการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบเสมือน 

 
Principles and Ideas of Virtual Learning 

Environment Technology, in terms of Design, 
Development and Evaluation, and Case Study of Virtual 
Learning Environment Technology Design and 
Development Projects.  

01169535 เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน                2(1-2-3)                           
              ความเปนจริงเสริม และแบบผสมผสานเพื่อการเรียนรู                                            

Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed 
Reality Technology for Learning  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีความ
เปนจ ริง เสมือน  ความเปนจริง เสริม และแบบผสมผสาน 
เพื่อการเรียนรู แพลตฟอรมและแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู 
ท รัพย าก รก า ร เ รี ยน รู อ อน ไลน เ พื่ อ ก าร ศึ กษาแบบเป ด 
สภาพแวดลอมการเรียนรูเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือนแบบ
ผสมผสาน และกรณีศึกษาเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือนแบบ
ผสมผสานในรูปแบบตางๆ 

Principles, concepts, and theories related to 
virtual reality, augmented reality, and mixed reality 
technology for learning, virtual reality (VR), augmented 
reality (AR), mixed reality (MR), learning platform and 
application for learning, open educational recourses 
(OER), mixed virtual learning environments (VLEs), and 
case studies on mixed virtual and augmented reality 
technology for learning. 

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- จํานวนหนวยกิต 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169536                   2(2-0-4) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจดัการความรู 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Digital Technology for Knowledge Management  

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    (  ) วิชาเอกบังคับ 

    () วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

    3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี
   4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

    5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
    6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

     เน่ืองจากสภาพการจัดการเรียนการสอน องคกรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให

แนวคิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรูในองคกรมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการปรับเปลีย่น

เน้ือหารายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพบริบทในปจจุบันและในอนาคต 

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

     เมื่อนิสิตผานการเรยีนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

1. อธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรูไดอยางถูกตอง 

2. อธิบายกระบวนการและวิ ธีการจัดการความรู  และกําหนดกลยุทธ ในการใช เทคโนโลยีดิจิ ทัล เ พ่ือ 

การจัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูได 

3. ประเมินผลความสําเร็จในการประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรูในองคกร และยกตัวอยางกรณีศึกษา

แนวปฏิบัติท่ีดีในการประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรูได 
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    7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01171528 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู                2(2-0-4)                           
Technology for Knowledge Management 

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการความรู ลักษณะและรูปแบบของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
ความรูประเภทตางๆ แนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการความรู แนวคิดการบริหารจัดบุคลากรกับเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการความรู แนวคิดการประเมินเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู 
และกรณีศึกษาแนวทางการจัดการความรูภายในองคกร  

Principles, Concepts, and Theories of 
Technology for Knowledge Management, in terms of 
Types and Ideas of Technology for Knowledge 
Management System, Staffs Management and Evaluation 
of Technology for Knowledge Management, and Case 
Study of Knowledge Management in Organization.  

01169536 เทคโนโลยดิีจิทัลเพื่อการจัดการความรู         2(2-0-4)                           
Digital Technology for Knowledge Management  

วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 
กระบวนการและวิธีการจัดการความรู กลยุทธในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู การประเมินผล
ความสําเร็จในการประยุกตใชเทคโนโลยดิีจิทัลเพื่อการจัดการความรู 
กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการความรูในองคกร  

Principles, concepts, and theories related to 
digital knowledge management. Process and method of 
knowledge management. Strategic use of digital 
technology for knowledge management, Learning 
organization, success evaluation use of digital technology 
for knowledge management. Case studies and best 
practice for appling digital technology for knowledge 
management in organization. 

- รหัสวิชา 

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169551                   2(1-2-3) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Organizational Management in Educational Communications  and  

                 Technology 

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    () วิชาเอกบังคับ 

    (  ) วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

    3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี
   4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

    5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
    6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

       เพ่ือใหมีเน้ือหาสาระสาํคัญท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของแนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม เนน

การวางแผนและพัฒนาความเปนผูนําทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และใชเครื่องมือทางการบริหารจัดการองคกรทาง

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

      เมื่อนิสิตผานการเรียนวิชาน้ีแลวจะสามารถ 

1. อธิบายแนวคิด หลักการและทฤษฎีการบรหิารจดัการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

2. วิเคราะห SWOT องคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการวางแผนกลยุทธ 

  3. เขียนโครงการท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ และประเมินผลโครงการ  

 4. เสนอแนวคิดใหมในประยุกตใชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในยุคดิจิทัลในการบริหารจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ  

 5. แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาจากกรณีศึกษาองคกรจริง  
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    7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169551 การจัดการระบบงานเทคโนโลยีและ            2(2-1-3) 
               ส่ือสารการศึกษา      
              (Management of  Educational Communications   
              and Technology Systems)                   
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักและทฤษฎีการบริหารและการจัดการระบบงาน
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา เนนที่  การบริหารองคการ 
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุ เคร่ืองมือ การประเมินผล การ
ใหบริการดานท่ัวไป และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการศึกษา
นอกสถานที่ 

 
 
 
 Principles and theories of management in 

educational communications and  technology systems, 
emphasis on managing organization, personnel, budgets, 
space, materials, equipment, evaluation, general and 
informatiology services. Field trip 

01169551 การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลย ี        2(1-2-3) 
               และส่ือสารการศึกษา 
               (Management of  Educational Communications  

and Technology)                                                 
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการบริหารจัดการ
องคกรและงานทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา การวางแผน 
กลยุทธ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและภาวะผูนํา จริยธรรมของ 
นักบริหารเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา การบริหารและประเมิน
โครงการ งบประมาณ สถานที่ วัสดุ เคร่ืองมือ การประเมินผล  
การรายงานผล และการใหบริการงานเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา การใชเคร่ืองมือเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

 Concepts, principles and theories of 
organizational management in educational 
communications and  technology. Strategics planning.  
Leadership and human resources development. Ethic of 
educational communications and  technology 
administrator. Budgets, places, materials and equipment 
management and assessment. Evaluations, reporting and 
providing services, for educational communications and  
technology. Employing equipments for administrator. 
Study trips of educational communications and  
technology. 

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- จํานวนหนวยกิต 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01169553                   2(1-2-3)  

 ชื่อวิชาภาษาไทย  กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Case Studies in Educational Communications and Technology 

2.   รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  ()   วิชาเอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    (  ) วิชาเอกบังคับ 

    () วิชาเอกเลือก 

  (  )  วิชาบริการสําหรับหลักสตูร...................  สาขาวิชา...................  

    3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   ไมม ี
   4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

    5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา       วันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

    6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง 

       เน่ืองจากสถานการณทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและยากตอการคาดเดาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน การพัฒนาความรูและฝกฝน

ทักษะการคิดวิเคราะห และผานประสบการณแกปญหาจากกรณีศึกษาในดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาท่ีเกิดข้ึนและ 

มีความแปลกใหมจากอดีต จึงมีความจําเปนตอการเตรียมความพรอมของนิสิตท่ีจะไปประกอบการทํางานในอนาคต 

 6.2 ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 

      เมื่อนิสิตผานการเรียนวิชาน้ีแลว นิสิตสามารถ 

 1. วิเคราะหหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 2. แกปญหาจากกรณีศึกษา และสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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    7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา  

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรุง สิ่งที่เปลีย่นแปลง 

01169553  กรณีศึกษาทางเทคโนโลยกีารศึกษา            2(1-2-3)                          
               (Case Studies in Educational Technology) 
 
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เ รียนรูและฝกฝนเกี่ ยวกับกลยุทธการวิ เคราะห
กรณีศึกษาตางๆในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เรียนรูการวิเคราะห
ผูเรียนเเละการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานเเละอุดมศึกษา
ทั้งในระบบการศึกษานานาชาติเเละประเทศไทย เพื่อนําไปสูขอสรุป
เเละเเนวทางการเเกไขปญหาทางเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ
สาขาที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Learning and practicing case analysis through 
case studies within educational technology field. 
Learners, teaching, and learning analyses in primary and 
higher educational levels within international and Thai 
education in order to find effective solutions. 

01169553 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและส่ือสาร            2(1-2-3) 
              การศึกษา (Case Studies in Educational 

Communications and Technology)                             
วิชาที่ตองเรียนมากอน    ไมมี 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การเรียนรูและฝกฝนเกี่ยวกับการแกไขปญหาในสาขา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆที่เกิดขึ้นใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
เรียนรูการวิเคราะหความพรอมของผูเรียน ผูสอน และสังคมเพื่อ
นําไปสูขอสรุปเเละเเนวทางการเเกไขปญหาทางเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

Learning and practicing in solving problem in 
the field of educational communications and technology 
from various case studies of primary and higher 
educational level in domestic and International 
institutions. Analysis of readiness of learners, and teachers, 
and society leading to conclusion and guidelines for 
solving ploblems related to technology effectively. 

- ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ 

- คําอธิบายรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ 
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เคาโครงรายวิชา 01169511 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา              01169511  

ช่ือวิชาภาษาไทย          เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารวมสมัย  

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Contemporary Educational Communications and Technology 

จํานวนหนวยกิต   2(2-0-4)                 

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)   จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
1. ขอบขายของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   2 
2. หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   4 
3. การประยุกตหลักการและทฤษฎีสูการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู   4 
4. พัฒนาการและแนวโนมของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   4 
5. เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน   4 
6. การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   4 
7. เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู   4 
8. การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการเรียนรู   4 

 
รวม           30  ชั่วโมง 

 

 

90 

 



เคาโครงรายวิชา 01169517 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา  01169517                      

ช่ือวิชาภาษาไทย ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Leadership in Educational Communications and Technology for Human 

Resource Development 

จํานวนหนวยกิต  2(2-0-4)                  

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)         จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

 1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     2 

 2. การวางแผนกลยทุธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย      2 

 3. เทคนิคและกระบวนการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    4 

 4. การประยุกตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา    2 

 5. การบริหารและจัดการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     4 

 6. การวัดและประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย        4 

 7. กรณีศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  6 

8. โครงการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 6 

              (Project-Based Learning)                       

         รวม               30 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169518 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา   01169518 

ช่ือวิชาภาษาไทย  การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  E-Learning Design and Development 

จํานวนหนวยกิต  3(2-2-5) 

เคาโครงรายวิชา (course Outline)      จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

1. ความเปนมาของอีเลิรนนิง  1 

2. องคประกอบ รูปแบบอีเลิรนนิง 

3. พ้ืนฐานทฤษฎีทางการศึกษาสําหรับการออกแบบอีเลิรนนิง: Behaviorism 

4. พ้ืนฐานทฤษฎีทางการศึกษาสําหรับการออกแบบอีเลิรนนิง: Cognitivism 

5. พ้ืนฐานทฤษฎีทางการศึกษาสําหรับการออกแบบอีเลิรนนิง: Constructivism 

6. พ้ืนฐานทฤษฎีทางการศึกษาสําหรับการออกแบบอีเลิรนนิง: Connectivism 

7. โครงสรางพ้ืนฐานและการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาเนื้อหาอีเลิรนนิง 

8. องคประกอบ ข้ันตอน การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

6 

9. การนําสงอีเลิรนนิง  2 

10. การควบคุมคุณภาพ  4 

11. การสนับสนุนการเรียน 3 

รวม           30 ชั่วโมง 

                      จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 

1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอีเลิรนนิง 

2. การออกแบบการประเมินผลการเรียนรูจากอีเลิรนนิง 

6 

6 

3. การฝกใชระบบการจัดการเรียนการสอน 6 

4. การออกแบบ Storyboard 6 

5. สราง e-learning ดวยระบบ LMS 6 

          รวม           30 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169519 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

  รหัสวิชา  01169519                     2(1-2-3) 

  ช่ือวิชาภาษาไทย การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ   

  ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Computing Science Learning Management 

 

 เคาโครงรายวิชา (Course Outline)     จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
 1. สาระสําคัญและกระบวนการการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ    1 

 2. การออกแบบการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ      2 
 3. หลักการคิดคํานวณ และตรรกะ        2 
 4. หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน        2 

5. หลักการคิดวิเคราะหและการแกปญหาอยางข้ันตอน     2 
6. หลักการคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ       1 
7. หลักการประเมินและการตัดสินใจ       1 
8. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางปลอดภัย   1 
9. หลักการพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีวิทยาการ      1 
10. กรณีศึกษาการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณ     2 

         รวม               15 ชั่วโมง 
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            จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 
 1. วิเคราะหการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณ     2 
 2. ฝกออกแบบการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ      4 

 3. ฝกออกแบบการคิดคํานวณและตรรกะ       4  
  4. ฝกการประยุกตซอฟตแวรเพ่ือการเขียนโปรแกรมเบื้องตน     4  

5. ฝกการคิดวิเคราะหและการแกปญหาอยางข้ันตอนจากกรณีตัวอยาง   2 
 6. คนหาขอมูลหรือสารสนเทศดวยระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกส    2 
 7. ฝกออกแบบเครื่องมือประเมินและการตัดสินใจ      2 

 8. คนควาและอภิปรายการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางปลอดภัย 4 
 9. ฝกเขียนโครงงานทางวิทยาการคํานวณ       2 

 10. นําเสนอกรณีศึกษาและอภิปรายการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ   4 

         รวม               30 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169521 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา              01169521            

ช่ือวิชาภาษาไทย          การออกแบบสารเพ่ือการศึกษา  

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Message Design for Education 

จํานวนหนวยกิต   2(1-2-3)                 

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)  จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
1. ความสําคัญของการออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 3 
2. หลักการออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 3 
3. ทฤษฎกีารสื่อสารและการเรียนรู 3 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกแบบสารในสื่อแตละประเภท 3 
5. กลยุทธในการออกแบบสื่อกราฟกและสื่อสิ่งพิมพ  3 

รวม                              15  ชั่วโมง 
 

จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 
1. การประยุกตใชหลักการในออกแบบสารเพ่ือการศึกษา 6 
2. การประยุกตใชทฤษฎีการสื่อสารและการเรียนรูสูการปฏิบัติ 6 
3. การออกแบบสื่อกราฟกเพ่ือการศึกษา 6 
4. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการศึกษา 6 
5. การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา 6 

รวม                              30  ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169523 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา           01169523            

ช่ือวิชาภาษาไทย         การออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย  

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Mobile Learning Design 

จํานวนหนวยกิต  2(1-2-3) 

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)        จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

 1. ความหมาย องคประกอบและทฤษฎกีารเรียนรูท่ีเก่ียวของของรูปแบบ   3 

  การเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย 

 2. ข้ันตอนการออกแบบและเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน   3 

  ผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย 

 3. ศึกษาและวิเคราะหแนวโนมและประเด็นสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   4 

  กับการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสายในประเทศและตางประเทศ 

 4. กรณีศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสายในสถานศึกษา  4 

  ในระดับตางๆ รวมไปถึงองคกรภาครัฐ และเอกชน 

 

          รวม          15 ชั่วโมง 

   

          จํานวนช่ัวโมงปฏิบัตกิาร 
1. ปฏิบัติการการบูรณาการเครื่องมือสื่อสารไรสายสําหรับการเรียนการสอน  6 

2. ปฏิบัตกิารการออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย   6 

สําหรับรายวิชาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

3. ปฏิบัตกิารการออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย   6 

สําหรับรายวิชาในระดับการศึกษาข้ันอุดมศึกษา 

4. ปฏิบัตกิารการออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย   6 

สําหรับการพัฒนาบุคลากรในองคกรภาครัฐ 

5. ปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอนผานเครื่องมือสื่อสารไรสาย   6 

สําหรับการพัฒนาบุคลากรในองคกรภาคเอกชน 

         รวม          30 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169528 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา   01169528 

ช่ือวิชาภาษาไทย  การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Instructional System Design 

จํานวนหนวยกิต  3(2-2-5) 

เคาโครงรายวิชา (course Outline)      จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

1. ความเปนมา แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน  2 

2. แบบจําลองการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 2 

3. การวิเคราะหความจําเปน การวิเคราะหภารกิจ การวิเคราะหการเรียน 

การสอน การวิเคราะหผูเรียน 

2 

4. การออกแบบวัตถุประสงคการเรียนรู 2 

5. การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู 2 

6. การออกแบบระบบนําสงประสบการณการเรียนรู 2 

7. การพัฒนา การทดลองใช การประเมินระบบนําสงประสบการณการเรียนรู  2 

8. การประเมินผลระบบการเรียนการสอน 2 

9. ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาท่ีมีตอการออกแบบระบบการเรียน 

การสอน จิตวิทยาการเรียนรูกลุม Bahaviorism  

2 

10. จิตวิทยาการเรียนรูกลุม Cognitivism 2 

11. จิตวิทยาการเรียนรูกลุม Constructivism 2 

12. ความแตกตางของผูเรียน 2 

13. การรับรู ความจํา 2 

14. การประยุกตจิตวิทยาการศึกษากับการออกแบบระบบการเรียนการสอน 4 

                            รวม     30 ชั่วโมง 
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                            จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 

1. การวิเคราะหความจําเปน การวิเคราะหภารกิจ การวิเคราะหการเรียนการสอน 

การวิเคราะหผูเรียน 

6 

2. การออกแบบวัตถุประสงคการเรียนรู 4 

3. การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู 6 

4. การออกแบบระบบนําสงประสบการณการเรียนรู 6 

5. การพัฒนา การทดลองใช การประเมินระบบนําสงประสบการณการเรียนรู  4 

6. การประเมินผลระบบการเรียนการสอน 4 

รวม    30 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169529 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา  01169529                       

ช่ือวิชาภาษาไทย การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ   Design and Development of Digital Media and Innovation for Learning 

จํานวนหนวยกิต   2(1-2-3)  

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)         จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

 1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการออกแบบสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู  2 

 2. จิตวิทยาการเรียนรูกับการออกแบบสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู   2 

 3. การบริหารจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรูผานสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเสมือนจริง  2 

 4. กระบวนการ เทคนิค และวิธีการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 2 

 5. แนวทางการประเมินผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู   2 

 6. กรณีศึกษาการประยุกตใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู                5 

           รวม           15 ชั่วโมง 

 

           จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 

 1. ปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลกราฟกเพ่ือการเรียนรู      4 

 2. ปฏิบัติการผลิตสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ือการเรียนรู      4 

 3. ปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลวิดีโอออนไลนเพ่ือการเรียนรู     4 

 4. ปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฎิสัมพันธเพ่ือการเรียนรู    6 

 5. ปฏิบัติการผลิตสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูเสมือนจริง      6  

 6. โครงการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู         6  

          รวม          30 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169532 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

 รหัสวิชา  01169532              

ช่ือวิชาภาษาไทย นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Information and Communications Technology Innovation in  

    Education 

จํานวนหนวยกิต  3 (3-0-6) 

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)          จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

 

 1.  ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 

 2.  ประเภทและองคประกอบของนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3  

 3.  เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู การแสวงหาแหลงเรียนรู   3 

 4.  การรูเทาทันและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล     3 

 5.  อินเทอรเน็ตของทุกสิ่งและการสืบคนขอมูล      6 

 6. สื่อสังคมออนไลน            3 

 7 การวิเคราะหปญหาการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3 

 8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส    3 

 9. การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส       6 

 10.  การประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส       3  

 11. ปญญาประดิษฐเพ่ือการเรียนรู       3 

 12.  จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3 

 13. การประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรณีศึกษา 3 

          รวม          45 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169535 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา  01169535                       

ช่ือวิชาภาษาไทย เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม และเทคโนโลยี 

แบบผสมผสานเพ่ือการเรียนรู 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality Technology for  

Learning  

จํานวนหนวยกิต  2 (1-2-3) 

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)         จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

 1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยคีวามเปนจริงเสมือนแบบผสมผสาน  3 

 2. ความจริงเสมือนเพ่ือการเรียนรู        2 

 3. ความจริงเสมือนแบบผสมผสานเพ่ือการเรียนรู      2 

 4. แพลตฟอรมและแอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู      2 

 5. ทรัพยากรการเรียนรูออนไลนเพ่ือการศึกษาแบบเปด     2 

 6. สภาพแวดลอมการเรียนรูเทคโนโลยคีวามเปนจริงเสมือนแบบผสมผสาน   2 

 7. กรณีศึกษาการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยคีวามเปนจริงเสมือนแบบผสมผสานในรูปแบบตางๆ   2 

          รวม            15 ชั่วโมง 

 

           จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 

 1. ปฏิบัติการผลิตแพลตฟอรมและแอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู    6 

 2. ปฏิบัติการผลิตทรัพยากรการเรยีนรูออนไลนเพ่ือการศึกษาแบบเปด    6 

 3. ปฏิบัติการออกแบบสภาพแวดลอมการเรียนรูเทคโนโลยคีวามเปนจริงเสมือนแบบผสมผสาน 6 

 4. ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลนแบบบูรณาการ     6 

 5. โครงการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือนแบบผสมผสาน   6 

             (Project-Based Learning)    

         รวม               30 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169536 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา  01169536                    

ช่ือวิชาภาษาไทย เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Digital Technology for Knowledge Management  

จํานวนหนวยกิต  2(2-0-4) 

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)          จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

 1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู     3 

 2. กระบวนการและวิธีการจัดการความรู       6 

3. กลยุทธในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู     6 

 4. องคกรแหงการเรียนรู         6 

 5. การประเมินผลความสําเร็จในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู  6 

 6. แนวปฏิบัติท่ีดีในการประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรูในองคกร  6 

 7. กรณีศึกษาการประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรูในองคกร   6 

 8. โครงการศึกษาการประยุตเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู     6 

     (Project-Based Learning)         

        รวม                      45 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169551 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา  01169551             

ช่ือวิชาภาษาไทย การบริหารจัดการองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Organizational Management in Educational Communications  and  

    Technology 

จํานวนหนวยกิต  2(1-2-3) 

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)          จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

1. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการบริหารจัดการองคกรและ   2 

งานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       

 2.  การวางแผนกลยุทธทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    2  

 3.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและภาวะผูนํา      2 

 4.  จริยธรรมของนักบรหิารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    1 

 5.  การบริหารและประเมินโครงการ       1 

 6. การบริหารงบประมาณ สถานท่ี วัสดุ เครื่องมือ        1 

 7 การประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน     1 

 8. การใหบริการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     1 

 9. การใชเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการ      2 

 10.  การศึกษาดูงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     2  

         รวม                15 ชั่วโมง 
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            จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 

1. แลกเปลี่ยนและอภิปรายแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการบริหารจัดการองคกรและ 

              งานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                 4 

 2. วิเคราะห SWOT องคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการสรางแผนกลยุทธ 4 

 3. เสนอแนวคิดสรางสรรคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแนวใหม    4 

 4. เขียนโครงการ บริหารจัดการและประเมินผลโครงการ     4 

 5. เสนอแนวคิดใหมในการบริหารองคกรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในยุคดิจิทัล 4 

 6. ฝกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ  4 

 7 นําเสนอกรณีศึกษาเปนกลุมและการอภิปราย       6 

          รวม                30 ชั่วโมง 
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เคาโครงรายวิชา 01169553 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

รหัสวิชา  01169553                    

ช่ือวิชาภาษาไทย กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Case Studies in Educational Technology 

จํานวนหนวยกิต  2 (1-2-3) 

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)      จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

 1. การแกปญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา               2 

 2. วิเคราะหความพรอมของผูเรียน ผูสอนทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       2 

 3. วิเคราะหและเสนอแนวทางแกปญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       2 

 4. การวิเคราะหและแกไขแกปญหาสําหรับกรณีศึกษาในการเรียนการสอน       3 

    ข้ันอุดมศึกษาของสถานศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

5. การวิเคราะหและแกไขแกปญหาสําหรับกรณีศึกษาในองคกรภาครัฐ        3 

6. การวิเคราะหและแกไขแกปญหาสําหรับกรณีศึกษาในองคกรเอกชน         3 

       รวม             15 ชั่วโมง 

 

          จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 

 1. ฝกการวิเคราะหกลยุทธกรณีศึกษาตางๆ ในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา      6 

 2. ฝกการวิเคราะหผูเรียนและเสนอการแกปญหา          6 

 3. ฝกวิเคราะหการเรียนการสอนในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา       6 

     ในระบบการศึกษานานาชาติและประเทศไทย 

 4. ฝกการสรุปประเด็นสําคัญและเสนอแนวทาง/วิธีการแกปญหา ทางเทคโนโลยี      6 

              และสื่อสารการศึกษา 

 5. ฝกวิเคราะหแนวโนมและทิศทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา        6 

       รวม       30 ชั่วโมง 
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บรรณานุกรมแสดงผลงานทางวิชาการ 
 

   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    อาจารยประจําหลักสูตร 

   อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

 

 ช่ือ-นามสกุล นายณัฐพล  รําไพ 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  เม่ือ ป พ.ศ. 2554 

บรรณานุกรม ระดับคุณภาพ

ผลงาน 

คา 

น้ําหนัก 

ผลงานวิจัย 

พรรณรัมภา ยิ่งเฮง และณัฐพล รําไพ. 2563. การพัฒนารูปแบบการ

เรียนรูแบบผสมผสานผานเทคโนโลยีคลาวด ตามแนวคิดจินตวิศวกรรม 

เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม ของผูเรียนระดับอุดมศึกษา. 

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 14(3): 208-

221. (TCI กลุมท่ี 1) 

N 0.8 

นองนุช ธราดลรัตนากร และณัฐพล รําไพ. 2563. การพัฒนารูปแบบการ

ฝกอบรมออนไลนดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธตามแนวคอน

สตรัคติวิสซึมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

ของครูประจาํการ. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา. 14(3): 247-260. (TCI กลุมท่ี 1) 

N 0.8 

รัฐสภา แกนแกว ณรงค สมพงษ และณัฐพล รําไพ. 2563. การพัฒนา

รูปแบบหองเรียนกลบัดานดวยกระบวนการเรียนรูแบบสรางสรรคเปน

ฐานเพ่ือสงเสริมทักษะการสรางสรรคผลงานของนักศึกษาดานนิเทศ

ศาสตรในระดับปริญญาตรี. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา. 14(2): 189-203. (TCI กลุมท่ี 1) 

N 0.8 

ชนินทร  ฐิติเพชรกุล ณรงค สมพงษ และณัฐพล รําไพ. 2563. การพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรูบนระบบคลาวดคอมพิวติงตามแนวคิดคอนเน็ค

ติวิสตซึมเพ่ือสงเสริมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารราชพฤกษ. 18(1): 38-48.  

(TCI กลุมท่ี 1) 

N 0.8 
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Rampai, N and N. Sompong. 2019. Development of 

applications and website database of Phuket local food for 

creative city in Gastronomy, 432-437. ACM International 

Conference Proceeding Series, 10th International 

Conference on E-Education, E-Business, E-Management and  

E-Learning, IC4E 2019. Waseda University Tokyo, Japan. 10-13 

January 2019. 

L 0.4 

Sompong, N., N. Rampai and C. Kheerajit. 2017. Integrated 

Media Utilization for Creative Tourism Promotion in Bangkok 

Neighboring Area Nonthaburi, Pathum Thani, and Ayutthaya 

Provinces. The Turkish Online Journal of Educational 

Technology. Special Issue (November 2017): 407-412. 

(Scopus) 

M 1 

Rampai, N. 2017. Application of virtual reality learning 

environment to enhance graduate student’s self-directed 

learning skill. The Turkish Online Journal of Educational 

Technology, Special Issue (November 2017): 92-98. (Scopus) 
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   อาจารยผูสอน     อาจารยพิเศษ 

 

 ช่ือ-นามสกุล นายบุญรัตน แผลงศร 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  เม่ือ ป พ.ศ. 2544 
 

บรรณานุกรม 
ระดับคุณภาพ

ผลงาน 

คา 

น้ําหนัก 

ผลงานวิจัย 

บุญรัตน แผลงศร, วราภรณ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา, สุชนิ นิธิไชโย, 

กฤษฎพลอยศรี, ดรัณภพ เพียรจัด, ขณิดา จรุงจิตต, ชัชฏาภรณ ตันตะรา

วงศา, และ สุนทรีย ธรรมสุวรรณ. 2562. การศึกษาความคิดเห็นของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2559). วารสารเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2(4): 9-18. 

(TCI กลุมท่ี 2) 

J 0.6 

บุญรัตน แผลงศร และ หนึ่งฤทัย เมฆวทัต. 2562. กลยุทธการสงเสริม

การใชแหลงการเรียนรูในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบางคลา. วารสาร

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 14(17): 25-35. (TCI กลุมท่ี 2) 

J 0.6 

บุญรัตน แผลงศร และ หนึ่งฤทัย เมฆวทัต. 2561. การเห็นคุณคาและ

พฤติกรรมการใชแหลงเรียนรูในชุมชนบางคลาของครู. (ในการประชุม

วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 6, 

ขอนแกน. 5 ตุลาคม 2561)  

K 0.2 

Plangsorn, B. & Poopan, S. 2017. Development of producing 

and using e-books competencies of teachers in Chachengsao, 

Thailand. World Journal on Educational Technology. 9(2): 

112-117. (ERIC) 
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ถิรวฒุิ สารขวัญ, วัตสาตรี ดิถียนต. 2562. การพัฒนาการเรยีนการสอน

ดวยวิธีการเรียนรูแบบการคนพบโดยใชโปรแกรม กูเกิลเอิรธในรายวิชา

ภูมิศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1. วารสารครุศาสตร

อุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ. 10(1): 122-130.  

(TCI กลุมท่ี 1) 

N 0.8 

Diteeyont, W. 2017. Comparison of Motivation Affected by 

Vector Infographic and Bitmap Infographic. The Turkish 

Online Journal of Educational Technology. Special Issue 

(November 2017): 131-136. (Scopus) 

M 1 

Puangpub, C., Tanamai, S., and Diteeyont, W. 2017. Elements 

of MMORPGS Environment Affecting Skills Development of 

Players. International Journal of Educational Science and 

Research. 7(1): 77-84. (Scopus)  

M 1 

Diteeyont, W. 2017.  Educational Technology Training Project: 

Digital Lifelong Learning Resource for Teachers, 239-

248. Proceedings of AsTEN Conference: Teaching 

Competency Development: Issues, Innovations, & 

Initiatives. 3rd International Conference on Teaching 

Competency Development: Issues, Innovations, & Initiatives. 

Kasetsart University, Thailand. 19-22 July 2017. 
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ช่ือ-นามสกุล นายสูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล 
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Sriboonruang, P., Isaraku., N., and Siripipattanakul, S. 2563. 

Factors affecting social media literacy of farmers in Thailand, 

2563. The Turkish Online Journal of Educational 

Technology. Special issue (November 2020): 143-148. (Scopus) 

M 1 

พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนุกล และชลาธร จูเจริญ. 2562.  

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผูปลูกยางพารา อําเภอ

บานคาย จังหวัดระยอง. วารสารเกษตรพระจอมเกลา. 37(1): 15-22. 

(TCI กลุมท่ี 1)  

N 0.8 

พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และภัทราพร ชวยเมือง. 

2562. รูปแบบการจัดการความรูสูองคกรอัจฉริยะสําหรับวิสาหกิจชุมชน

เกษตรรุนใหม. วารสารแกนเกษตร, 47(5): 1067-1076. (TCI กลุมท่ี 1) 

N 0.8 

วิภาดา แซเลา, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, กานตสุดา วันจันทึก และประไพศรี  

ศิริจักรวาล. 2562. ผลของโปสเตอรโภชนศึกษาเรื่องอาหารท่ีมีลูทีนและ 

ซีแซนทีนสูงเพ่ือสุขภาพสายตาในผูใหญและผูสูงอายุ. วารสารการ

พยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 20(2): 119-131. (TCI กลุมท่ี 

1) 

N 0.8 

ปยพัทธ เลือดสงคราม, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และณัฐพล รําไพ. 2562. 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานดวยบทเรียนมัลติมีเดีย

รวมกับทักษะปฏิบัติ ดานการออกแบบกราฟกบนสื่อดิจิทัล สําหรับนิสิต

J 0.6 
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การอาชีวะและเทคนิคศึกษา,  9(17): 40-52. (TCI กลุมท่ี 2) 

Pipatjumroenkul, Y., Siripipattanakul, S. and Sompong, N.  (2019). 

Development of Using Model on Project-based Blended  

E-learning Courseware for Teacher's ICT Skills in 21stCentury in 

The Central Region of Thailand, 103-107. Proceedings of the 

10th International Conference on E-Education, E-Business,  

E-Management and E-Learning. 10th International 

Conference on E-Education, E-Business, E-Management and  

E-Learning, IC4E 2019. Waseda University Tokyo, Japan. 10-13 

January 2019. 

L 0.4 

กาญจนา ภัทราวิวัฒน, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และวัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ. 

2560.  การพัฒนาระบบฐานขอมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร 

พฤติกรรมศาสตร.  23(2): 79-100. (TCI กลุมท่ี 1) 

N 0.8 
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