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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   คณะครุศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25501481109213 

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ Master ofEducation Program in Educational Technology and   

 Communications 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม ครุศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
   ช่ือย่อ ค.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Master of Education(Educational Technology and  
      Communications) 
   ช่ือย่อ M.Ed. (Educational Technology and Communications) 
 

3.  จํานวนหน่วยกิต 
36  หน่วยกิต 

 

4.  รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ     

หลักสูตรปรญิญาโท หลกัสูตร 2 ปี 
4.2 ภาษาที่ใช ้     

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 4.3 การรับเขา้ศึกษา    

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

ไม่ม ี
 4.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
5. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเรจ็การศึกษา 

5.1 อาชีพครู/อาจารย์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
5.2 นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนและการฝึกอบรม 
5.3 นักฝึกอบรม 
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5.4 นักวิชาการ 
5.5 ประกอบอาชีพในด้านการผลิตสื่อเพ่ือการสอนและการนําเสนอ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีเจตจํานงที่จะผลิตนักเทคโนโลยีการศึกษา และ 
นักเทคโนโลยีการฝึกอบรม ให้มีความรู้กว้าง รู้ลึก รูท้ฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ศรัทธาในวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ในวิทยาการสมัยใหม ่นําแนวคิดด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม สามารถวิจัยและประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก 
 1.2ความสําคญั 

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มผีลต่อผู้มสี่วนเก่ียวข้อง ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงเน้นความสําคัญในการมุ่งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นัก
ฝึกอบรม และผู้สนใจ ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ส่งผลต่อคุณภาพของประชากรและประเทศชาติเป็นลําดับ 
 1.3 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ ดังน้ี 

1.3.1 มีวิสัยทศัน์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาในวิชาชีพนักเทคโนโลยี
การศึกษา และนักเทคโนโลยีการฝึกอบรมสามารถจัดการปัญหา วินิจฉยัปัญหา และมภีาวะผู้นําในการ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

1.3.2 มีความรู้และประสบการณ์ ในด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การใช้  
การประเมินผล การวิจัย และการประยุกต์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับความต้องการของหน่วยงานและสังคมในปัจจุบัน  

1.3.3 สามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ โดยมีกระบวนการใช้ทักษะการคิดที่เป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่
การออกแบบนวัตกรรม และการกําหนดกิจกรรม ตลอดจนบูรณาการความรู้ต่างๆด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษามาใช้ได้อย่างสร้างสรรค ์

1.3.4 สามารถบริหารและจัดการองค์การเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และองค์การ
การศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือการเรียนการสอน การส่งเสริม การเผยแพร่ และการฝึกอบรม 

1.3.5 สามารถวิเคราะห์ จัดการ และแปลความจากข้อมูลเชิงตัวเลข รวมทั้งนํารูปแบบต่างๆ 
ของการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2560 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 

 
2. ระบบการศกึษา  

ใช้ระบบในช้ันเรียนการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาด้วยตนเอง 
3. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560 
 
4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา ใช้ระยะเวลาในการ

สําเร็จการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี 
 4.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 4.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จดัหลักสูตรเป็น 3 
แผน คือ แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  และแผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละ
แผนการเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลกัสูตร ดังน้ี 

4.1.2.1 แผน ก  แบบ ก1    เรียน     36 หน่วยกิจ 
- หมวดวิชาเฉพาะสาขา         - หน่วยกิต 

บังคับ          - หน่วยกิต 
เลือก ไม่น้อยกว่า         - หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต 
4.1.2.2 แผน ก  แบบ ก2    เรียน     36 หน่วยกิจ 

- หมวดวิชาเฉพาะสาขา    24 หน่วยกิต 
บังคับ     18 หน่วยกิต 
เลือก ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                              -   หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 
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4.1.2.3 แผน ข     เรียน     36 หน่วยกิจ 
- หมวดวิชาเฉพาะสาขา    30 หน่วยกิต 

บังคับ     18 หน่วยกิต 
     เลือก ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    -   หน่วยกิต 
- ภาคนิพนธ์          6 หน่วยกิต 

จําแนกหน่วยกิตที่จัดไว้ดังน้ี 
รายการ แผน กแบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
- วิชาบังคับ 
- วิชาเลือก 

2. หมวดวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
- วิทยานิพนธ์ 
- ภาคนิพนธ์ 

- 
- 
- 
 

36 
- 

24 
18 
6 
 

12 
- 

30 
18 
12 
 
- 
6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 
หมายเหตุ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม โดยพิจารณาพ้ืนฐานความรู้

ของนักศึกษาและรายวิชาเสริมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมท่ีสอดคล้องกบัหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 

4.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

เลขประจําวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1 – 3   หมายถึง  สาขาวิชา 
เลข  103 หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เลข  700 หมายถึง  สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4  หมายถึง  ช้ันปีหรือความยาก 
เลข  5 หมายถึง  ช้ันปีที่ 5 หรือระดับปริญญาโทช้ันปีที ่1 
เลข  6 หมายถึง  ช้ันปีที่ 6 หรือระดับปริญญาโทช้ันปีที ่2 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 5  หมายถึง  กลุม่ย่อยของเน้ือหาตามขอบเขต 
ของสาขาวิชา 

เลข  1 หมายถึง  ทฤษฎีพ้ืนฐาน 
เลข  2 หมายถึง  การออกแบบ 
เลข  3 หมายถึง  การบริหารจัดการ 
เลข  4 หมายถึง  การใช้ 
เลข  5 หมายถึง  การจัดการความรู้ 
เลข  6 หมายถึง  ปฏิบัติการ 
เลข  7 หมายถึง  สื่อสมัยใหม่ 
เลข  8 หมายถึง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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เลข  9 หมายถึง  ประเด็นศึกษา  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ 
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 6  หมายถึง  ลําดับของวิชาในกลุ่มย่อย 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา มีรายวิชา

ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี 
2.1) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

สําหรับแผน ก  แบบ ก2 เรียนไม่น้อยกว่า   24หน่วยกิต  
สําหรับแผน ข  เรียนไม่น้อยกว่า    30หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาบงัคับ 
ทั้งแผน กแบบ ก2 และ แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 18หน่วยกิต  
ดังต่อไปนี้ 

103511   เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย  3(2-2-5) 
(Technology and Communications in Contemporary Education) 

103512การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3(2-2-5) 
(Research Methodology in Educational Technology and 
Communications) 

103513   สถติิเพ่ือการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2(1-2-3) 
(Statistics for Educational Technology and  
Communications) 

103521   การจัดระบบทางการศึกษาและการฝึกอบรม   3(2-2-5) 
(System Approach in Educationand Training) 

103531   การบริหารและการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
(Administration and Management in Educational Technology and 
Communications) 

103661   การสัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ   2(0-4-2) 
การศึกษาในทอ้งถิ่น 
(Seminar in Educational Technology and Communications for 
LocalEducation) 

103681   ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2(0-4-2) 
(Professional Experiences in Educational Technology and 
Communications) 
2.1.2) วิชาเลอืก 
แผน กแบบ ก2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และแผน ข เลือกเรียนไม่

น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
103522   การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนและการฝึกอบรม  3(2-2-5) 

(Design and Development of Learning and Training System) 
103621การพัฒนาสื่อและการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสําหรับ 3(2-2-5) 

การศึกษาและการฝึกอบรม 
(Development of Media and Design of Virtual Environment for  
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Education and Training) 
103641   เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษากับการพัฒนา   3(2-2-5) 

ทรัพยากรมนุษย์ 
(Educational Technology and Communications in Human 
Resource Development) 

103651   การจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 3(2-2-5) 
(Knowledge Management for Educational Technology and 
Communications for Local) 

103652   ประเด็นศึกษาด้านเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาและการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
(Case Study in Technology for Education and Training) 

103663   การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือเทคโนโลยีและ   3(2-2-5) 
สื่อสารการศึกษา 
(Application of Learning Theories for Educational Technology and 
Communications) 

103671   นวัตกรรมและสื่อสมัยใหม ่     3(2-2-5) 
(Innovations and New Media) 

103672 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
(Design and Development of e-Learning System) 

2.2) หมวดวิทยานพินธ์/ภาคนพินธ ์
ให้ทําวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต สําหรับ แผน ก แบบ ก1  ทําวิทยานิพนธ์   

12  หน่วยกิต สําหรับ แผน ก แบบ ก2  และทําภาคนิพนธ์  6  หน่วยกิต สําหรับ แผน ข 
103691   ภาคนิพนธ์  (สําหรับแผน ข)    6  หน่วยกิต 

(Research paper) 
103692   วิทยานิพนธ์  (สําหรับแผน ก แบบ ก2)   12  หน่วยกิต 

(Thesis) 
103693   วิทยานิพนธ์(สําหรับแผน ก แบบ ก1)   36  หน่วยกิต 

(Thesis) 
2.3) หมวดรายวิชาเสริมพืน้ฐาน 
นักศึกษาทั้ง แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ทีส่อบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานจนกว่าจะผ่าน โดยไม่คิดคํานวณเกรดและหน่วยกิต 
700501ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา    2(1-2-3) 

(English for Graduate Studies) 
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4.1.4 คําอธิบายรายวิชา  
1) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
    1.1) วิชาบังคับ 

103511   เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษากับการศกึษาร่วมสมัย   3(2-2-5) 
 (Technology and Communications in Contemporary 
 Education)                             

แนวคิด ขอบข่าย พัฒนาการ ปรัชญา จิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดระบบและออกแบบ
ระบบการศึกษา เทคนิควิธีการทางการศึกษา สื่อสารการศึกษา สื่อโสตทัศน์ สื่อสารมวลชน สื่อมัลติมีเดีย 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อใหม่ และแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การ
จัดการ การประเมิน และการนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการศึกษาทุกระบบ การส่งเสริม การเผยแพร่ 
และการฝึกอบรม รวมทั้งแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
103512 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Research in Educational Technology and Communications) 
  หลักการ แนวคิด การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การออกแบบการวิจัย 
เทคนิคการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแบบต่างๆ โดยเน้นการวิจัยเก่ียวกับการออกแบบ การพัฒนา 
การศึกษาผลการใช้ การจัดการ การประเมิน การประยุกต์ การเผยแพร่ผลการวิจัย และจรรยาบรรณของ
นักวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
103513 สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   2(1-2-3) 

(Statistics for Educational Technology and Communications) 
  ธรรมชาติของสถิติ ตัวแปร ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด สถิติพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบค่าเฉล่ีย ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย และการ
เลือกสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย 
 
103521 การจัดระบบทางการศึกษาและการฝึกอบรม    3(2-2-5) 
  (System Approach in Education and Training) 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับระบบความสําคัญและองค์ประกอบของระบบและ
ความสัมพันธ์ พฤติกรรมระบบ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสร้างแบบจําลอง การประเมิน และการนํา
ระบบไปใช้ การจัดและการออกแบบระบบสําหรับการศึกษาและการฝึกอบรม 
  ฝึกปฏิบัติการจัดระบบทางการศึกษาและการฝึกอบรม 
103531 การบริหารและการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(2-2-5) 
 (Administration and Management in Educational Technology and 

Communications) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหาร และรูปแบบองค์การ การจัดระบบเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา สําหรับศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม การวางแผนระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การดําเนินงาน
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ 
  ฝึกปฏิบัติการจัดรูปแบบองค์การ ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ฝึกอบบรม ในองค์การ/สถาบัน 
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103661 การสัมมนาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษากับการศึกษาในท้องถ่ิน  2(0-4-2) 
  (Seminar in Educational Technology and Communicationsfor Local 

Education) 
  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การศึกษาค้นคว้าทฤษฏีด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและผลการวิจัย นํามาเป็นแนวทางในการนําเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาการศึกษาในท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา และการประชุมทางวิชาการ 
103681 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   2(0-4-2) 
  (Professional Experience in Educational Technology and  

Communications) 
  การสํารวจสภาพการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถานการศึกษาและเสนอแนว
ทางการพัฒนาการใช้ในสถานศึกษา สํารวจปัญหาทารใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในท้องถิ่นและ
สมรรถนะพ้ืนฐานของตน จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตนเองและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 
  ฝึกปฏิบัติให้การอบรมแก่บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 

1.2) วิชาเลือก 
103522 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนและการฝึกอบรม   3(2-2-5) 
  (Design and Development of Learning and Training System) 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบเพ่ือการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการ
ประเมิน ระบบและรูปแบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบท และข้อจํากัด ตลอดจนทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม 
103621 การพัฒนาสื่อและการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสําหรับการศึกษา3(2-2-5) 

และการฝึกอบรม 
 (Development of Media and Design of Virtual Environment  

for Education and Training) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กราฟิก การถ่ายภาพ มัลติมีเดีย เกม สถานการณ์จําลอง การจัด

สภาพแวดล้อมเสมือนจริง งานวิจัยที่เก่ียวข้องสําหรับการศึกษาและการฝึกอบรม 
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อให้เหมาะสม กับรูปแบบการจัดการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรม 
103641 เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษากับการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  3(2-2-5) 
 (Educational Technology and Communications in Human Resource 

Development) 
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย รูปแบบ องค์ประกอบ และขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ผลกระทบ แนวคิด การวิจัย และแนวโน้มของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และนักเทคโนโลยีการฝึกอบรม ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการนําเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาไปใช้ 
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103651 การจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาเพื่อท้องถ่ิน  3(2-2-5) 
 (Knowledge Management for Educational Technology and 

Communications for Local) 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยด้านการจัดการความรู้ แบบจําลองการจัดการ
ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ หลักการและวิธีการประเมินผลการจัดการความรู้เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มของการจัดการความรู้ 
  ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 
103652 ประเด็นศึกษาด้านเทคโนโลยีสําหรับการศกึษาและการฝกึอบรม  3(2-2-5) 
  (Case Study in Technology for Education and Training) 
  แนวคิด รูปแบบกรณีศึกษา การศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาและงานวิจัยในด้านเทคโนโลยี
สําหรับการศึกษาและการฝึกอบรม การประยุกต์กรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการศึกษา และการฝึกอบรม  
  ฝึกปฏิบัติการศึกษาในหน่วยงานหรือองค์การที่เก่ียวข้อง และนําเสนอผลกรณีศึกษา 
103663 การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(2-2-5) 
 (Application of Learning Theories forEducational Technology and 

Communications) 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ การวิจัย การประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ผลของการใช้เทคโนโลยีต่อกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการคิดในระดับสูง เน้นการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ การออกแบบและการนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
103671 นวัตกรรมและสื่อใหม่       3(2-2-5) 
  (Innovations and New Media) 
  แนวคิด ความเป็นมา ความสําคัญของนวัตกรรมและสื่อใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เกณฑ์นวัตกรรม การปฏิเสธและการยอมรับนวัตกรรม ขั้นตอนการสร้าง และเผยแพร่นวัตกรรมและสื่อใหม่ 
ขอบข่ายและงานวิจัยด้านนวัตกรรมและสื่อใหม่ทางการศึกษา 
  ฝึกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมหรือสื่อใหม่ที่เหมาะสมกับบริบท 
103672 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส ์   3(2-2-5) 
  (Design and Development of e-Learning System) 
  หลักการ แนวคิด รูปแบบของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา 
และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยและปัจจัย
สนับสนุนความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2) หมวดวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ ์
103691 ภาคนพินธ์  (สําหรบัแผน ข)     6 หน่วยกิต 
  (Research Paper) 
  การจัดทําโครงการศึกษาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามความสนใจ โดย
ทําการศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง 
103692 วิทยานพินธ์(สําหรบัแผน ก แบบ ก2)    12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
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  ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ และการดําเนินการวิจัย เน้นความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางวิชาการ การนําทฤษฎีและ
หลักการเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา การประดิษฐ์ ทดลองสื่อที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับท้องถิ่น และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
103693 วิทยานิพนธ์(สําหรับแผน ก แบบ ก1)    36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
  ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ และการดําเนินการวิจัย เน้นความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางวิชาการ การประยุกต์
ประสบการณ์ในวิชาชีพ และการบูรณาการกับประเด็นศึกษา การนําทฤษฎีและหลักการเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา การประดิษฐ์ ทดลองสื่อให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับท้องถิ่น การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

3) หมวดรายวิชาเสริมพืน้ฐาน 
700501  ภาษาอังกฤษสําหรบับณัฑิตศึกษา      2(1-2-3) 
   (English for Graduate Studies)   
   การพัฒนาทักษะการฟังการพูด  การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ  และทักษะการเรียน
สําหรับบัณฑิตศึกษา  การอ่านเอกสารทางวิชาการ  บทคัดย่อ  รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่เก่ียวกับ
สาขากลวิธีการอ่าน  การสรุปจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ  สืบค้นขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  การอ้างอิง  
การเขียนหัวข้อ  วิทยานิพนธ์ที่สนใจและบทคัดย่อ 
  (รายวิชาสําหรับผู้ที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน) 

3.1.6 English Course DescriptionMaster Degree of Education in Educational 
Technology and Communications 

1) Major Courses 
1.1) Reguived Courses 

103511  Technology and Communications in ContemporaryEducation          
3(2-2-5) 

 Concepts, domain  development, philosophy learning, psychology, system  
approach  and  designing  of  education a system;  educational  and  Communication  
techniques;  Audio-visual, mass  media, multimedia, electronics  media,  new  media,  and  
modernpedagogy;  developing  educational  environment;  management,  evaluation  and  
implication  of  educational  technology  in  education  systems;  promotion,  diffusion,  
and  training   including  trends  of  educational  technologies;  professional  ethics  and  
regulations 
103512 Research in Educational Technology and Communications3(2-2-5) 
 Principles  and  concepts  in  educational  technology  and  
communicationsresearch;  research  design  and  techniques  emphasized  in  designing,  
developing, managing, evaluating,  applying,  and  distributing;ethics  for  researcher. 
 Practice  in  preparing  research  proposal. 
103513    Statistics for Education Technology and Communications 2(1-2-3) 
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 Nature of statistics ; variables, types of data; scales of 
measurement,fundamentalstatistics, tests concerning means and varience and covariance ; 
statistic used to test  the quality of research tools  and  the  selection  of  statistics  
suitable to  research  in  educational  technology  and  communications ; analysis of data 
using computer  software ; presentation of data analysis, and research interpretation. 
103521   System ApproachinEducation and Training   3(2-2-5) 
 Principles,  concepts,  systemtheories,  significance,  components,  and  
relationship  of  system;  system’s behavior;  analysis,  synthesis, and  model  
development,  evaluation  and  system  implementation;  designing  and  utilizing  system  
for  education  and  training. 
  Practice  in  designing  system  for  education  and  training. 
103531  Administration and Management in Educational Technology  

andCommunications      3(2-2-5) 
 Principles, concepts, theories, management  and  types  of  organization;  
educational  and  communications  for  system  management,  learning  center,  and  
training  center;  information  system  planning  to  fit  philosophy,  vision,  mission,  and  
goals  of  organization. 
 Practice in planning  organization  for  learning  center  and  training  center. 
 
 
103661  Seminar in Educational Technology and Communications 

for Local Education       2(0-4-2) 
 Analyze educational  issues  in  21st  century;  explores  theories  and  research  in  
education  and  communication  for  using  as  a  guideline  in  applying  and  solving  
local  education  problems. 
 Practice organizing seminar and  academic  forum. 
103681 Professional Experience in Educational Technology  

and Communications      2(0-4-2) 
 Explore  utilization  of  educational  technology  and  communications  in  schools 
or organization and  propose  guideline  for  schools’ or organization  development;  
explore  utilization  of  educational  technology  and  communication  for  locality  and  
self  competencies;  organize  training  for  competency  development. 
 Practice organizing training  to  local  education  personal  
 
  1.2) Elective Courses 
103522 Design and Development of Learning and Training System        3(2-2-5) 
 Principles, concepts, system theory for analyzing and developing; learning and 
training system; utilization of educational technology & communications to support 
learning and training  which fits contexts and 21 st century learners’ skills. 
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 Practice  in  designing  learning and training system. 
103621 Development of Media and Design of Virtual Environment  

for Education and Training        3(2-2-5) 
 Principles, concepts, theories, graphic, photography, multimedia, games, 
simulations, virtual-reality, researches concerning education and training. 
 Practice in designing and developing media and virtual-environment for education 
and training. 
103641 Educational Technology and Communications in  

Human ResourceDevelopment     3(2-2-5) 
 Philosophies, principles, theories, domaians, formats, components, and steps  in  
human  resource  development;effects, concepts, researches, and trends  in  education  
technology  and  communication  on  human  resource  development (HRD) ;roles  of  
educational  technology  and  trainers  in  HRD. 
 Practice  in  designing  and  using  education  technology  and  communication  for  
HRD. 
103651 Knowledge Management for Educational and Communication 

Technology for Locality     3(2-2-5) 
 Principles,concept, theories and research in knowledge management (KM) ; KM’s 
model ; KM process; measurement and evaluation in KM for education and 
communication technology ; issues, obstacles, and trends of KM 

 Practice  in  managing KM for education and communication technology. 
103652 Case Study in Technology for Education and Trainin                 3(2-2-5) 
 Concepts, case-study models, studies and researches in technology  for education 
and training ; application of case-studies for education and training. 
 Practicing  in  organizations or schools and presenting the results of findings. 
 

103663 Application of Learning Theories forEducational Technology and 
  Communications       3(2-2-5) 
 Principles, concepts, learning  theories, researches, application  of  education  
technology  and  communications  ;  results  of  using  technology  toward  learning  
process  and  higher-ordered  thinking; emphasis  of  researches  in  education  technology  
and  communication studies. 
 Practice in  analyzing, designing  and  applying  theories toward  real  situations. 
103671   Innovations and New Media     3(2-2-5) 
 Concepts,history, significance of innovation and new media ; online social  media ; 
criteria of innovation, accept and reject of innovation; steps in developing and diffusion of 
innovation and new media; domain and research of education innovation and new media. 
 Practice in developing appropriate education innovation and new media. 
103672  Design and Development of e-Learning System    3(2-2-5) 
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 Principles, concepts, e-Learning system format; design, development , pedagogy of 
learning and training via e-Learning system; research and factors supporting in e-Learning 
system development. 
 Practice in designing and developing e-Learning system. 
 

2) Thesis 
103691 Research Paper(for Plan B)     6 Credit 
 Preparing  profound  research  paper  in  self- interest  in  the  field  of  
educational  technology  and  communications 
 
103692   Thesis (for Plan A Type A2)     12 Credit 
 Study  and  conduct  a  research  in  educational  technology  and  
communication  issues, propose research  proposal  and  conduct  a  research  paper  
with  fulfil  of  initiative  and  creative  thinking; apply  theories  and  principles  for 
educational technology  and  communications for  education  problems; develop  for  
efficient  instructional  media; find  out  new  knowledge  in  educational  technology  and  
communication 

 
103693 Thesis (for Plan A Type A1)     12 Credit 
 Study  and  conduct  a  research  in  educational  technology  and  
communication  issues; propose research proposal and conduct a  research  paper  with  
fulfill of  initiative  and  creative  thinking’s; apply  self-profession  experience  and  
integrate  to  interested  issues; apply  theories  and  principles  of  educational  
technology  and  communications and self-experiences integrate  to  solve  education  
issues; develop  the  efficient  instructional  media; find  out  new  knowledge  in  
educational  technology  and  communications. 

3) Preliminary Courses 
700501  English for Graduate Studies      2(1-2-3) 

Development of listening and speaking skills ,reading and writing English 
and study skills for graduate studies , reading of academic document , abstracts , research 
reports and papers concerning their own fields of study , conclusion from reading 
academic documents , research from variety sources , citation , writing of research titles 
and abtrats. 
  (a course for whom failed in English proficiency test) 




