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คาํนํา 

 
 แผนกิจกรรมการศกึษาชดุวิชา 27704 สมัมนาทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาฉบบันี ้
เป็นเอกสารสําคญัสําหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นคู่มือแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนชุดวิชานีข้อง
นกัศกึษาตลอดภาคการศกึษา 
 นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชาฉบับนี  ้เพ่ือจะได้ทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบั (1) โครงสร้างของเนือ้หาชุดวิชา  (2) งานท่ีกําหนดให้ทํา  (3) การเตรียมตวั
เสนอผลงาน  (4) การเข้ารับการสมัมนาเสริม  (5) การประเมินการเรียน  (6) แนวทางการจัดทํา
โครงการ และแบบฟอร์มรายงาน 
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา หวงัว่าสาระในแผนกิจกรรมการศึกษาจะเป็นคู่มือ
แนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามกิจกรรมท่ี
กําหนดให้ตามลําดบัเพ่ือจะได้ประสบความสําเร็จในการเรียน และสามารถนําความรู้ท่ีได้จากชุด
วิชานีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
 
 

คณะกรรมการผลิตและการบริหาร 
ชดุวิชาสมัมนาทางเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศกึษา 
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ปฏิทนิการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
ชุดวิชา 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 
 
 สมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1 12 – 13 พฤษภาคม 2561 
 สมัมนาเสริมครัง้ท่ี 2 การสมัมนาเสริมผ่านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
 สมัมนาเข้ม  6 – 8 กรกฎาคม 2561 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 

1. รายละเอ ียดชุดวิชา 
1.1 วัตถุประสงค์ของชุดวิชา 

1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
ทางการศึกษา 

1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและผลการวิจัยขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

1.1.3 เพ่ือให้รวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือ
นําสู่การวิจัย 

1.1.4 เพ่ือให้จัดสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 1.2 คําอธิบายชุดวิชา 

การสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  สัมมนาทฤษฎีและ
ผลการวิจัยด้านการจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา  ด้านพฤติกรรมทางการศึกษา  ด้าน
วิธีการทางการศึกษา ด้านสื่อสารทางการศึกษาสําหรับผู้เรียน สื่อสําหรับผู้บกพร่อง สื่อสําหรับผู้พิการ ส่ือ
สําหรับผู้ขาย และสื่อสําหรับผู้ ต้องขัง ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  ด้านการจัดการทาง
การศึกษา  และด้านการประเมินทางการศึกษา 
 1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยท่ี 1 การสัมมนาด้านขอบขา่ยทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
หน่วยท่ี 2 สมัมนาด้านระบบทางการศกึษา 
หน่วยท่ี 3 สมัมนาด้านวิธีการทางการศกึษา 
หน่วยท่ี 4 สมัมนาด้านพฤติกรรมทางการศกึษา 
หน่วยท่ี 5 สมัมนาด้านการส่ือสารการศกึษา 
หน่วยท่ี 6 สมัมนาด้านสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 
หน่วยท่ี 7 สมัมนาด้านการจดัการทางการศกึษา  
หน่วยท่ี 8 สมัมนาด้านการประเมินทางการศกึษา 
หน่วยท่ี 9 สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานบริหาร 
หน่วยท่ี 10 สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานวิชาการ 
หน่วยท่ี 11 สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานบริการ 
หน่วยท่ี 12 สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศกึษาในระบบโรงเรียน 
หน่วยท่ี 13 สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
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หน่วยท่ี 14 สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศกึษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี 15  สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารด้านการเผยแพร่ทางการศกึษา 

1.4 โครงสร้างเนือ้หาชุดวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจยั 
ทางเทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 
1. การจดัระบบทางการศกึษา   
2. พฤติกรรมการเรียนการสอน   
3. วิธีการสอน 
4. สือ่สารการศกึษา   
5. สภาพแวดล้อมทางการศกึษา 
6.  การจัดการด้านการเรียนการ
สอน 
7. การประเมินการศกึษา 

 

สัมมนาทาง
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศกึษา 

 

1. การสัมมนาด้านขอบข่ายทางเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศกึษา 

2. สมัมนาด้านระบบทางการศกึษา 

4. สมัมนาด้านการส่ือสารการศกึษา 

7. สมัมนาด้านการจดัการทางการศกึษา 

3. สมัมนาด้านวิธีการทางการศกึษา 

6. สมัมนาด้านสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 

5. สมัมนาด้านพฤตกิรรมทางการศกึษา 

8. สมัมนาด้านการประเมินทางการศกึษา 

9. สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศกึษาในระบบ
โรงเรียน 

10. สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานวิชาการ 

11. สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานบริการ 

12. สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานบริหาร 

13. สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศกึษานอก
ระบบโรงเรียน 

14. สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศกึษาตาม
อธัยาศยั 

15. สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารด้านการเผยแพร่ทาง 
สมัมนาเทคโนโลยีและส่ือสารด้านการเผยแพร่ทาง
การศกึษา 
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2.  วธิ ีการศึกษา 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา ในการเตรียมตวัของนกัศกึษาต้องดําเนินการดงันี ้

2.1.1  วางแผนศกึษาชดุวชิาสมัมนาทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
1) นักศึกษามี เวลาในการศึกษาชุด วิชาสัมมนาการวิจัยและทฤษฎี 

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษาใน  1  ภาคการศกึษา  16  สปัดาห์ 
2) นกัศกึษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลมุการวางแผนด้าน

เวลา  การใช้เทปบนัทกึเสียง  การศึกษาประมวลสาระชดุวิชา  แนวการศกึษา  และการศกึษาค้นคว้า
จากศนูย์วิทยพฒันาในจงัหวดัท่ีนกัศกึษาสะดวกมาใช้บริการ และศกึษาจากเว็บไซต์ตา่งๆ  

2.1.2 วางแผนด้านเวลาสําหรับการศกึษาจากส่ือหลกั  คือ  ประมวลสาระชดุวชิา และ 
แนวการศกึษา 

2.1.3 วางแผนด้านเวลาสําหรับการศึกษาจากการสัมมนาเสริมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต   คือ  ศกึษาปฐมนิเทศ ศกึษาสรุปเนือ้หาสาระ สนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สง่งาน
ผ่านไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ และศกึษาแหง่ความรู้เสริมจากเว็บไซต์ท่ีกําหนด 

2.1.4 วางแผนศกึษาค้นคว้าเพ่ือทํางานท่ีกําหนดให้ 
2.1.5 การจัดสภาพแวดล้อม  เป็นการเตรียมกาย  เตรียมใจ  เตรียมสถานท่ี  และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตามสมควร 
1) การเตรียมกาย  เป็นการทําให้ร่างการแขง็แรงพร้อมท่ีจะศกึษาชดุวิชา 
2) การเตรียมใจ  เป็นการทําใจให้พร้อมท่ีจะศึกษา ตัง้สติให้แน่นอน ไม่

วอกแวก หรือคดิในเร่ืองอื่น มีสมาธิในการท่ีจะศกึษา 
3) การเตรียมสถานท่ี  โดยจัดสถานท่ีให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน มีห้องศึกษา 

หรือมมุการเรียนของตนเอง 
4) การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก  ควรเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในการศกึษา

ให้พร้อม รวมทัง้เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส่ือสารผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อย 
 2.2  การดาํเนินการศึกษา  นกัศกึษาควรดําเนินการศกึษาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

นกัศกึษาควรดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
2.2.1 ฟังการปฐมนิเทศชดุวชิาจากเทปบนัทกึเสียง 
2.2.2 ศกึษาค้นคว้าและปฏิบตังิานตามท่ีกําหนดในแผนกิจกรรมการศกึษา 
2.2.3 ศกึษาค้นคว้าและทํากิจกรรมตามแผนการศกึษา 
2.2.4 ศกึษาประมวลสาระชดุวิชา 
2.2.5 ศกึษาจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว้ใน (2) (3) และ (4) 
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2.2.6 ทํางานท่ีกําหนดให้ทําตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาท่ี
กําหนดให้   

2.2.7 เข้าร่วมสัมมนาเสริมครัง้ท่ี 1 ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดให้ 

2.2.8 เข้าร่วมสัมมนาเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาต้องประกอบ
กิจกรรมตามท่ีกําหนด (ศึกษาปฐมนิเทศ ศึกษาสรุปเนือ้หาสาระ สนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สง่งานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และศกึษาแห่งความรู้เสริมจากเวบ็ไซต์ท่ีกําหนด) 

2.2.9 เข้าร่วมสมัมนาเข้ม และร่วมจดักิจกรรมท่ีกําหนดไว้ 
2.2.10 เข้าสอบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้ 

 2.3  งานที่กาํหนดให้ทาํ  งานท่ีกําหนดให้ทํามี  6  ชิน้  ดงันี ้
2.3.1 งานชิน้ท ี่  1  ประมวลความรอบรู้ เกี่ยวกับการสัมมนาทางเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา (งานเด่ียว) (5 คะแนน) 
กําหนดให้ให้นกัศึกษาประมวลสาระและสรุปประเด็นสําคญัทัง้  15  หน่วย ความ

ยาวหนว่ยละประมาณ  2 – 3  หน้า  ให้ครอบคลมุทกุหวัเร่ืองและจดัพิมพ์ด้วยกระดาษ  A4 
2.3.2  งานชิน้ท ี่ 2  แนวการศึกษา  (5 คะแนน)  
กําหนดให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และรวมคะแนน และตอบ

กิจกรรมทกุกิจกรรมในแนวการศกึษา  
2.3.3  งานชิน้ท ี่ 3 เข ียนวิจัยเอกสาร ได้แก่ การเขียนงานวิจยัท่ีนกัศกึษาต้องการทํา

เป็นวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ จํานวนไม่น้อยกว่า 40 หน้า A4 (10 คะแนน) โดยแบ่ง
การศกึษาออกเป็นบทๆ ตามจํานวนของคําหลกั (Keywords) ท่ีมีในช่ือการวจิยัท่ีศกึษา  ดงันี ้

1) บทท่ี 1 บทนํา ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
วตัถปุระสงค์การวิจยั  ขอบเขตของการวิจยั นิยามศพัท์เฉพาะ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2) บทท่ี 2 คําหลกัท่ี 1  
3) บทท่ี 3 คําหลกัท่ี 2   
4) บทท่ี 4 คําหลกัท่ี 3  
5) บทท่ี 5 คําหลกัท่ี 4    
6) บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจยัเอกสาร  

 
 
 



 8 

 
2.3.4 งานชิน้ท ี่  4 การเข ียนบทความเกี่ยวกับ “’แนวโน้มเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาในยุคดิจทิ ัล”  (10 คะแนน) (ฉบบัร่าง 5 คะแนน + ฉบบัสมบรูณ์ 5 คะแนน) 
กําหนดให้นกัศกึษาเขียนบทความเก่ียวกบัแนวโน้มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ในยุคดิจิท ัล ความยาวไม่เกิน 7-9 หน้ากระดาษ A4 แหล่งค้นคว้าหรืออ้างอิงมีทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

ตัวอย่างเช่น  บทความเร่ือง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาในยุคดิจิทัล และ บทความเร่ือง บทบาทของส่ือการสอนร่วมสมัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนในยุคดิจิทัล  เป็นต้น  
2.3.5  งานชิน้ท ี่ 5 การเข ียนโครงการวิจัย (บทที่ 1) (ฉบบัร่าง 5 คะแนน + ฉบบั

สมบรูณ์ 5 คะแนน) 
กําหนดให้นักศึกษาเขียนโครงการวิจัยท่ีจะเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ /หัวข้อ

ค้นคว้าอิสระ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครอบคลมุ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
วตัถปุระสงค์การวิจยั  ขอบเขตของการวิจยั นิยามศพัท์เฉพาะ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

2.3.6 งานชิน้ท ี่  6 การจัดสัมมนาทางวิชาการ  เรื่ อง  “’แนวโน้มเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาในยุคดิจทิ ัล”  (10 คะแนน) 

กําหนดให้นักศึกษาจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยเขียนบทความเก่ียวกับแนวโน้ม
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาในยุคดิจิทัล มาจัดสัมมนา และนิทรรศการ โดยเป็นภารกิจท่ี
นกัศกึษาทกุคนจะต้องร่วมรับผิดชอบ มีรายละเอียดดงันี ้

 ตัวอย่างเช่น  วิทยานิพนธ์เร่ือง “การนําเสนอแบบจําลองศูนย์เทคโนโลยี
และสื่ อ สารการศึกษาสําหรับศูน ย์ เครือ ข่ ายสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพืน้ ท ี่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2”  มีคําหลกัท่ีนกัศกึษาต้องใช้ คือ (1) แบบจําลอง (2) 
ศูนย์เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (3) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา (4) เขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2  เป็นต้น  

 ตัวอย่างเช่น  การศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ือง “การใช้สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การ เรียน รู้ วิทยาศาสต ร์ของนัก เรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย   โร งเรียน เตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี”  มีคําหลกัท่ีนกัศกึษาต้องใช้ คือ (1) สื่อการเรียนการสอน (2) 
การเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (3) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี   
เป็นต้น  
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1) นกัศกึษาท่ีมาเข้าสมัมนาเสริมในแต่ละศนูย์เป็นคณะอนกุรรมการจดังาน
สมัมนาวชิาการโดยมีกิจกรรมท่ีต้องทํา  3  กิจกรรม ได้แก่  

กจิกรรมที่ 1  การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒเิป็นวทิยากรรับเช ิญ   
ให้นกัศึกษาสรรหาวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบั

ขอบข่ายทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  โดยนําช่ือและผลงานมาเสนอในการสัมมนาเสริม
ครัง้ท่ี 1  ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 2  โดยให้นักศึกษาแต่ละคนเสนอผู้ ท่ีเหมาะสม
เพียง  1  ช่ือให้เสนออาจารย์สมัมนาเสริมจะจดักลุ่ม เพ่ือคดัเลือกเป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยาย
ทางวชิาการในการสมัมนาเข้มชดุวิชาสมัมนาการวจิยัและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศกึษา 

กิจกรรมท ี่ 2  การจัดนิทรรศการ  เรื่ อง  “แนวโน้มเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาในยุคดิจทิ ัล”   

ให้นักศึกษาต้องวางแผนและเตรียมการจัดนิทรรศการโดยนําบทความของ
แตล่ะศนูย์มาจดัแสดงในช่วงท่ีมีการสมัมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

กจิกรรที่ 3  การตัง้กรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการ   
ให้เลือกตัวแทนของกลุ่มๆ ละ  2  คนเป็นกรรมการกลางในการจัดสัมมนา

ทางวิชาการ  ผู้ ท่ีรับผิดชอบในการจัดสมัมนาทางวิชาการมี  2  ระดบั  คือ  คณะกรรมการกลาง 
และคณะอนกุรรมการ 

1)  คณะกรรมการกลาง  ให้มีคณะกรรมการอํานวยการกลางคณะหนึง่มีหน้าท่ี  
(1) วางแผนในการจัดนิทรรศการเก่ียวกับการจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  (2) 
ติดต่อหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงผลงาน และแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการ
จดัการความรู้ในองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน (3) จัดทําเอกสารวางแผนเก่ียวข้องกบัการสมัมนา
ทางวชิาการ  และ  (4) ประเมินและตดิตามการสมัมนาทางวิชาการ 

2)  คณะอนกุรรมการ  ให้มีอนกุรรมการการจดัสมัมนาตามกิจกรรมท่ีจําเป็น 
 2.4  การส่งงาน 

2.4.1 งานชิน้ท่ี 1  ให้สง่ด้วยตนเองในวนัแรกท่ีเข้ารับการสมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1 
2.4.2 งานชิน้ท่ี 2 ให้สง่ด้วยตนเองในวนัแรกท่ีเข้ารับการสมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1   
2.4.3 งานชิน้ท่ี 3 ให้ส่งด้วยตนเองในวนัแรกท่ีเข้ารับการสมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1 จดัทํา

สําเนาให้อาจารย์สมัมนาเสริมจํานวน  1  ชดุ พร้อมทัง้นําเสนอหน้าชัน้ 
2.4.4 งานชิน้ท่ี 4 – 5  ให้ส่งงาน และสื่อสารกับวิทยากรประจํากลุ่มผ่านระบบ 

Moodle ของมหาวิทยาลยั  พร้อมทัง้นดัวนันําเสนองานผ่าน Chat ในระบบ Moodle 
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 2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
นกัศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงานในวนัสมัมนาเสริมและสมัมนาเข้มอย่างดี โดยใช้

สไลด์คอมพิวเตอร์ 
-  สมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1 สง่ผลงานงานชิน้ท่ี 1 
 สง่ผลงานงานชิน้ท่ี 2  
 สง่และเสนอผลงานชิน้ท่ี 3 
-  สมัมนาเสริมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   สง่และเสนอผลงานชิน้ท่ี 4   
 สง่และเสนอผลงานชิน้ท่ี 5 (ฉบบัร่าง) 
-  สมัมนาเข้ม  จดันิทรรศการงานชิน้ท่ี 4  
 สง่และเสนองานชิน้ท่ี 5 (ฉบบัสมบรูณ์)  
นกัศึกษาจะต้องเตรียมส่ือเพ่ือนําเสนอผลงาน  ได้แก่  สไลด์คอมพิวเตอร์ แผนภูมิ  

ฯลฯ  เตรียมประเด็นท่ีนําเสนอให้ชัดเจน เวลาท่ีกําหนดการนําเสนอผลงานแต่ละชิน้ไม่เกิน  15  
นาที  ห้ามนําเสนอผลงานด้วยวิธีการอ่านชิน้งาน เตรียมตอบประเด็นคําถามท่ีคาดว่าอาจารย์
เพ่ือนนกัศกึษาจะถาม  
 2.6  การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม 

2.6.1  การสมัมนาเสริม  นกัศึกษาต้องเข้าร่วมสมัมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครัง้ 
ณ  ศนูย์บริการการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้และได้แจ้งให้นกัศกึษาทราบ  และสมัมนาเสริม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ช่วงระยะเวลาปฏิสมัพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ิมจากหลังการ
สมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1 ถงึก่อนการสมัมนาเข้ม)    

2.6.2  การสมัมนาเข้ม  นักศึกษาต้องเข้าสมัมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
ในวนัท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
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 ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
ครัง้ท ี่  วันที่  9.00–10.00 10.00–11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 

1 
 

วนัท่ี 1 - ปฐมนิเทศ 
- ทดสอบก่อน
สมัมนาเสริม 

วิทยากรบรรยายสรุป 
เนือ้หาหน่วยท่ี 1 – 3,5-6 

เสนอผลงานชิน้ท่ี 3 

 
วนัท่ี 2 

วิทยากร
บรรยายสรุป
เนือ้หาหน่วยท่ี 

7-9 

 
เสนอผลงานชิน้ท่ี 3 

 
ชีแ้จงงานชิน้ท่ี 4-5 

2 
 

ช่วงระยะเวลาปฏิสัมพ ันธ์ ผ่านเครือข่ายอ ินเทอร์เน็ต 
เริ่มจากหลังการสัมมนาเสริมครัง้ท ี่ 1 ถงึก่อนการสัมมนาเข้ม 

 

ตารางสัมมนาเข้ม 

ชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

วันที่ 8.30-10.00 10.30-12.00 13.00-14.30 15.00-17.00 18.00-20.00 20.00-22.00 
1 8.00-8.30 

- ลงทะเบยีน 
8.30-10.00 

- พิธีเปิด 
- ปฐมนิเทศ 
- พิธีเปิดนิทรรศการ 

ประชุมรวม 
บรรยาย
พิเศษ 

(1) 

กลุ่มย่อย 
เสนอผลงาน 

(1) 

กลุ่มย่อย 
เสนอผลงาน 

(2) 

กลุ่มย่อย 
เสนอผลงาน 

(3) 

กลุ่มย่อย 
เสนอผลงาน 

(4) 

2 กลุ่มย่อย 
เสนอผลงาน 

(5) 

กลุ่มย่อย 
เสนอผลงาน 

(6) 

ประชุมรวม 
บรรยายพิเศษ 

(7) 

กลุ่มย่อย 
เสนอผลงาน 

(8) 

กลุ่มย่อย 
เสนอผลงาน 

(9) 
3 ประชมุรวม 

พิธีเปิดนิทรรศการ 
ก า รบ ร รย าย ท า ง
วิ ช า ก า ร ด้ า น 
“แนวโน้มเทคโนโลยี
แ ล ะ สื่ อ ส า ร
ก าร ศึ ก ษ าใน ยุ ค
ดจิทิลั””   

ประชุมรวม 
เสนอ

นิทรรศการ 

13.00-15.30 
ประชุมรวม 
อภิปราย 

15.30-16.30 
ประชุมรวม 

- สรุป 
- พิธีปิด 
 

 



 12

2.7  สิ่งท ี่นักศึกษาต้องนําเสนอในการเข้าสัมมนาเสริม 
2.7.1  การเข้าสมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1  นกัศกึษาควรเตรียมศกึษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบั

เนือ้หาในประมวลสาระหนว่ยท่ี 1 – 7  
2.7.2 การเข้าสมัมนาเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  นกัศกึษาควรเตรียมศกึษาใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาในประมวลสาระหน่วยท่ี 8 - 15  
 2.8  การประเมินการเรียน  การประเมินการเรียนชดุวิชาสมัมนาทางเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศกึษาประเมินจาก  (1) การเข้าร่วมสมัมนาเสริมแบบเผชิญหน้าและแบบผา่นเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต  (2) การเข้าร่วมสมัมนาเข้ม  และ  (3) การสอบไลป่ระจําภาคการศกึษา 

2.8.1  การประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเสริมและงานที่กาํหนดให้ทาํ   
40  คะแนน  
    1) งานชิน้ท่ี 1 ประมวลความรอบรู้      5 คะแนน 
    2) งานชิน้ท่ี 2 แนวการศกึษา       5 คะแนน 
    3) งานชิน้ท่ี 3 การวจิยัเอกสาร   10 คะแนน 
    4) งานชิน้ท่ี 4 เขียนบทความ (ฉบบัร่าง)    5 คะแนน 
    5) งานชิน้ท่ี 5 โครงการวจิยั      5 คะแนน  
    6) การเข้าร่วมสมัมนาเสริมแบบเผชิญหน้า     2 คะแนน 
    7) การเข้าร่วมสมัมนาเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 8 คะแนน 

2.8.2  การประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเข้มและงานที่กาํหนดให้ทาํ  
20 คะแนน 
    1)  นิทรรศการ       10 คะแนน 
    2)  งานชิน้ท่ี 4 (ฉบบัสมบรูณ์)         5 คะแนน 
    3) งานชิน้ท่ี 5 (ฉบบัสมบรูณ์)      5 คะแนน  

2.8.3  ก าร ป ร ะ เมิ น จ าก ก าร ส อ บ ไ ล่ ป ร ะจํ าภ าค ก าร ศึ ก ษ า  2/2560                        
40  คะแนน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

แบบฟอร์มใบปกหน้างานที่กาํหนดให้ทาํ 
 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ 
แขนงวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
ชดุวิชา 

 
 

งานชิน้ท่ี ................................................... 
 
ช่ืองาน ...................................................... 
 
 
 
ภาคการศกึษา .......................................... 
 
 
 
เลขประจําตวั ............................................ 
ช่ือนกัศกึษา .............................................. 
สถานท่ีเข้ารับการสมัมนาเสริม ................... 
วนัท่ี ......................................................... 
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ภาคผนวกที่ 2 

 
 

แบบฟอร์มเสนอช่ือวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ 
(ด้านการจดัการความรู้ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา) 

 
ช่ือ (นาย  นาง  นางสาว) ................................................................................................... 
อาย ุ......................................................... อาชีพ ............................................................. 
ท่ีอยู ่................................................................................................................................ 
ระดบัการศกึษา ................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ประสบการณ์ ................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
ผลงานดีเดน่ หรือรางวลัเก่ียวกบัการการเรียนแบบผสมผสาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
เหตผุลท่ีเสนอช่ือ .............................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทัง้หมดเป็นความจริงทกุประการ พร้อมนีไ้ด้แนบหลกัฐานมา
ประกอบด้วยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ ......................................................... 
(                                                  ) 

ผู้ เสนอ 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

ขอบข่ายการวจิัยทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 
 
 ขอบขา่ยการวิจยัทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาประมวลออกเป็นขอบขา่ยตามแนวตัง้  
แนวนอน และแนวลกึ  เกิดเป็นมิติขอบขา่ยเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษาขึน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ขอบขา่ยตามแนวตัง้  แนวนอน  และแนวลกึ  ของเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 

1. ขอบข่ายตามแนวตัง้ของการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
การจําแนกขอบข่ายทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากระทําได้หลายแนวท่ีเก่ียวข้อกับ

การวจิยัทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
ขอบข่ายตามแนวตัง้ครอบคลุม  การวิจัยด้านการจัดระบบทางการศึกษา  การวิจัยด้าน

พฤติกรรมการเรียนการสอน  วิธีการสอนส่ือสารการศกึษา  สภาพแวดล้อมทางการศกึษา  การจดัการ
ด้านการเรียนการสอนและการประเมนิการศกึษา 

1.1  การจดัระบบ   เป็นแขนงวชิาในสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษาท่ีอาจถือเป็น
เคร่ืองมือสําคญัของแขนงวชิาอื่น เพราะการดําเนินงานและการแก้ปัญหาจําเป็นต้องใช้การจดัระบบการ
พฒันาระบบ และการออกแบบระบบมาใช้ ขอบข่ายการวิจัยในด้านนีจ้ึงมุ่งท่ีการจัดระบบ การพัฒนา
ระบบ และการออกแบบระบบขึน้ใหม ่
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การจัดระบบ   (Systems Approach)  เป็นการวางแผนการพัฒนาระบบใหม่หรือ
ปรับปรุงระบบท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึน้ ด้วยการกําหนดปรัชญา ปณิธาน จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ 
ภาระหน้าท่ี ความสมัพนัธ์/ปฏิสมัพนัธ์ ขัน้ตอน ปัจจยัเกือ้หนนุและแนวทางการประเมินและควบคมุ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานหรือแก้ปัญหาการดําเนินงาน การจัดระบบมีความสําคัญในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีมีคณุภาพ การจดัระบบมีขอบข่าย ระดบั และองค์ประกอบระบบท่ี
เด่นชัดและครอบคลุมการดําเนินงานทุกแง่มุม โดยมีขัน้ตอนหลกัท่ีครอบคลุม การวิเคราะห์ระบบ 
การสงัเคราะห์ระบบ การสร้างแบบจําลองระบบ และการทดสอบระบบในสถานการณ์จําลอง 

การพัฒนาระบบ  (Systems Development)  เป็นการสร้างระบบขึน้มาใหม่หรือเป็น
การปรับปรุงระบบท่ีมีอยู่แล้วให้ทํางานได้ดีขึน้ การพัฒนาระบบมีวิธีการหลายวิธี แต่หากต้องการ
ระบบท่ีมีคณุภาพจําเป็นต้องใช้วิธีการจดัระบบเป็นเคร่ืองมือ 

การออกแบบระบบ  (Systems Design)  เป็นขัน้ตอนหนึ่งของการสงัเคราะห์ระบบ
และการสร้างแบบจําลองระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการนําองค์ประกอบมาจดัเรียงลําดบัให้อยู่ในขัน้ตอนท่ี
เหมาะสม เพ่ือจะให้ระบบทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 พฤติกรรมการเรียนการสอน   การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีเป็น
ประโยชน์ การวางแผนและจดัสภาพการณ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถึงเป็นเทคโนโลยีท่ีท้าทาย จึง
เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทําให้นักจิตวิทยาเร่ิมใช้  “ เทคโนโลยีแห่งการศึกษา ” (Technology of Education)  
ขึน้  การวิจยัในขอบเขตนี ้มุ่งไปท่ีการศกึษาค้าคว้ารูปแบบพฤติกรรมการเรียน (Learning Behavior)   
ท่ีเก่ียวกับผู้ เรียนและพฤติกรรมการสอน (Teaching Behavior)  ท่ีเก่ียวกับครูบาอาจารย์ และ 
การประยกุต์รูปแบบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแต่ละประเภทก็ต้องใช้รูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกนั 
เช่น ครู 

1.3 วธิ ีการ  ครอบคลมุ วธีิการศกึษาโดยทัว่ไปและวิธีการเรียนการสอน   
วิธีการเรียนการสอน (Instructional Methods/Techniques)  ประยกุต์แนวคิดและหลกัการ

ทางการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาใช้เป็นเคร่ืองมือ ส่ือหรือช่องทางในการถ่ายทอดเนือ้หาสาระและ
ประสบการณ์   

การวิจยัของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในแขนงนีจ้ึงมุง่ไปท่ีการค้นหาวิธีการสอนแบบใหม่ ทัง้ท่ี
เป็นระบบการสอนแบบครบวงจรและท่ีเป็นเพียงเทคนิค และวิธีการสอนเฉพาะเร่ือง  สําหรับนําไปใช้ใน
ระบบการสอนท่ีมีผู้ คิดขึน้มาแล้ว  เช่น  วิธีการสอนแบบกลุ่ม  วิธีการสอนแบบโครงการ  วิธีการสอน
แบบเบญจขนัธ์  การจําลองสถานการณ์  รายกรณีศึกษา  เกม  การพัฒนาโครงการจากกรณีงาน 
(PCW-Project Casework Approach)  เป็นต้น 

1.4  การสื่อสาร  ครอบคลมุ การส่ือสารการศกึษาและการสื่อสารการสอน แตน่ิยมใช้คําว่า   
“ การส่ือสารการศกึษา ”  เพ่ือแทนทัง้สองกลุม่ 
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ส่ือสารการศึกษา (Educational Media)  เป็นขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาท่ีรู้จักกัน
มาก โดยเฉพาะคําว่า  อปุกรณ์การสอน  โสตทัศนูปกรณ์  ฯลฯ  สื่อการศึกษา และส่ือการเรียนการ
สอนท่ีถือเป็นเคร่ืองมือและเป็นองค์ประกอบสําคญัของระบบการสอน และวิธีการสอนทกุรูปแบบท่ีได้
พัฒนาขึน้แล้ว หรือท่ีจะต้องพัฒนาขึน้  สื่อมีหลายประเภท แต่ส่ือท่ีครูและนักเรียนรู้จักกันดี คือ 
กระดานแบบเรียน/ตํารา และตวัครูเอง 

การวิจัยในขอบข่ายนี  ้จึงมุ่งไปท่ีการพัฒนาประเภทและรูปแบบสื่อการสอนใหม่และ
เปรียบเทียบผลกระทบของส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อพฤติ
กรรมการบริหารนกัวิชาการและนกับริหาร 

1.5  สภาพแวดล้อมทางการศึกษา  ครอบคลมุประเภทและการจดัการ โดยประเภทอาจ
จําแนกเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสงัคม 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบริเวณโรงเรียน  สนาม  
อาคารเรียน  ห้องสมดุ  ศนูย์วิทยบริการ  ห้องปฏิบตักิาร และห้องเรียน 

สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ  ได้แก่  บรรยากาศ  ความอบอุ่นทางใจ  ความไว้วางใจ  ความ
กระตือรือร้น  การให้เกียรตซิึง่กนัและกนั  ฯลฯ 

สภาพแวดล้อมทางสงัคม  หมายถึง  ขนบธรรมเนียมประเพณี  กฎ  ระเบียบ  ความสมัพนัธ์ท่ี
กระทบสมาชิกในสงัคม 

โดยการจัดการ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดภาวะท่ีอยู่รอบตัว
ผู้ เรียนและผู้สอนท่ีอาจเป็นหรือไม่เป็นองค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยตรง แต่เกือ้หนนุให้เกิด
การเรียนรู้หรือเป็นแหลง่การเรียนรู้ 

การวิจัยในขอบข่ายนี ้จึงเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหารูปแบบการจัดห้องเรียน ห้องฝึกอบรม 
การจัดแหล่งวิทยบริการ ห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการ พิพิธภัณฑ์และอุทยา
การศึกษาท่ีจะเอือ้ต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด หากไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมจริง ก็ต้องจําลอง
สถานการณ์สภาพแวดล้อมจําลองขึน้  เชน่  การจดับริษัทจําลองสําหรับนกัศกึษาท่ีเรียนด้านธรุกิจและ
การจดัการ  การจดัห้องฝึกบินจําลอง (Simulator)  เป็นต้น 

1.6  การจัดการ   “ การจัดการ ” (Management)  ครอบคลุม  การจัดการศึกษา และการ
จดัการเรียนการสอน โดยมุง่ท่ีการจดัหาและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

โดยท่ีการจัดการศึกษา เป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร ภารกิจของนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงเน้นการ
เรียนการสอน (Learning Management)  เก่ียวข้องกบัการจดัทรัพยากรคน  คือ  ครูกบันกัเรียน  และ
ทรัพยากรในรูปอื่นคือ  เวลา  อาคาร  สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี และมากท่ีสดุในเวลาท่ีน้อยท่ีสดุ 
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การวิจัยด้านการจัดการด้านการเรียนรู้จึงมุ่งท่ีการจัดการนําหลกัสูตรมาใช้ให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ หลกัสตูรท่ีได้พฒันามาอย่างดี และระบบการสอนท่ีมีคณุภาพ หาก
ขาดการจดัการท่ีดีก็อาจด้อยประสิทธิภาพอยา่งนา่เสียดาย 

1.7  การประเมิน   การประเมินการศึกษาครอบคุลม การประเมินท่ีครบวงจร  คือ  การ
ประเมินปัจจยันําเข้า  การประเมินกระบวนการ  และการประเมินผล ทัง้ท่ีเป็นการประเมินในวงกว้าง 
คือ การประเมินการศกึษา และในวงแคบ คือ การประเมินการเรียนการสอน 

การวิจยัในขอบขา่ยนี ้จึงมุ่งท่ีจะได้รูปแบบการวดัและการประเมิน  การวิเคราะห์และแปลผล 
การสรุป และการนําผลมาพยากรณ์กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการศึกษาและการเรียนการสอน  งานวิจัย 
สว่นใหญ่ดําเนินการโดยนกัวดัและประเมินผล 

 
2.  ขอบข่ายในแนวนอนของการวจิัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ขอบขา่ยในแนวนอนจําแนกเป็นด้านบริหาร  ด้านวิชาการ  และด้านบริการ 
ขอบข่ายทางด้านบริหาร  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการจดัระบบการ

บริหาร  การกําหนดพฤติกรรมการบริหาร  วิธีการบริหาร  การส่ือสารในองค์กร  การจดัสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหาร  การจดัการ  และการประเมินการบริหาร 

การวิจยัในขอบข่ายนี ้ จึงมุ่งท่ีจะหารูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมด้วยการหาระบบใหม ่ 
รูปแบบพฤติกรรมการบริหาร  วิธีการบริหารและจัดการ  ฯลฯ  เพ่ือช่วยผู้ บริหารให้สามารถนํา
ผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

ขอบข่ ายทางด้านวิชาการ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการจัด
ระบบงานทางวิชาการ  อาทิ  การพัฒนาหลกัสูตร  การผลิตงานทางวิชาการ  ฯลฯ  ในการกําหนด
พฤติกรรมครูและนกัเรียน  ในการกําหนดวิธีการเรียนการสอนในการส่ือสารการเรียนการสอน  การจดั
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน  การจดัการด้านการเรียนการสอน  และการประเมินการเรียน
การสอน 

การวิจัยในด้านนี ้ จึงมุ่งในการจดัระบบหารูปแบบงานวิชาการ  เช่น  รูปแบบหลกัสตูรและ 
การสอน  การกําหนดวิธีสอน  การใช้ส่ือการสอน  การจัดสภาพแวดล้อม  และการประเมินการเรียน
การสอน  เป็นต้น 

ขอบข่ ายทางด้านบริการ   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการจัด
ระบบงานบริการ  การกําหนดพฤติกรรมการบริการ  วิธีการบริการ  การส่ือสารในการให้บริการ  การ
จดัสภาพแวดบ้อมด้านการบริการ  การจดัการด้านการให้บริการ และการประเมนิการบริการ 
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การวิจยัเก่ียวกบัการบริการ  จึงมุ่งไปท่ีการหาข้อมลูท่ีจะนํามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  
เช่น  การจดัระบบและรูปแบบ  วิธีการ  การจดัสภาพแวดล้อม  และการประเมินการให้บริการครูและ 
นกัเรียน  ในด้านเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา  เป็นต้น 

 
3.  ขอบข่ายในแนวลึกของการวิจยัทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

ขอบข่ายในแนวลึกของการวิจัยทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  ได้แก่  การใช้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาใน  (1) การศกึษาในะบบโรงเรียนซึง่จําแนกออกตามระดบัเป็นการใช้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและ
ระดบัอดุมศกึษา  (2) การศกึษานอกระบบโรงเรียน  (3) การฝึกอบรม และ (4) การศกึษาทางไกล 

การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการใช้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามระดบัชัน้  ได้แก่  การจัดระบบการสอนและการใช้สื่อการสอนใน
ระดับปฐมวัยศึกษา  พฤติกรรมครูและนักเรียนประถมศึกษา  วิธีการสอนวิชาเฉพาะในระดับ
มธัยมศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  เป็นต้น  นอกจากนีย้งั
รวมถึงการนําเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษามาใช้ในการศึกษาเฉพาะด้าน  เช่น  อาชีวศึกษา  เกษตร
ศกึษา  เทคนิคศกึษา  ฯลฯ  ด้วย 

การศกึษานอกระบบโรงเรียน  มุง่ให้การศกึษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตแก่ผู้ ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน 
เพราะออกจากโรงเรียนมาแล้วและมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตนให้สูงขึน้เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยในการจัดระบบ  และถ่ายทอดเนือ้หาสาระให้
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีจํานวนมากกว่าสามในส่ีของประชาชนทัง้ประเทศ  ทัง้นีย้ังรวมถึง
การนําเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษามีความรู้สําคญัในการส่งเสริม (Extension)  และการเผยแพร่ 
(Dissemination)  ด้วยอีกขอบข่ายหนึ่ง  คือ  การใช้เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษามาใช้ใน 
การศกึษาทางไกล (Distance Education)  ในนยัเดียวกนักบัการศกึษาในและนอกระบบโรงเรียน 

การวิจยัเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษาเก่ียวกบัขอบข่ายตามแนวลึก จึงเป็นการวิจยัท่ีหวงั
ผล การวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ท่ีจําเพาะเจาะจงมากกว่าการวิจัยท่ีอิงขอบข่ายตามแนวตัง้และ
แนวนอน 
 


