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คํานาํ 

 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาฉบับน้ี
เป็นเอกสารสําคัญสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นคู่มือแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนชุดวิชาน้ีของนักศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา 
 นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชาฉบับน้ี เพ่ือจะได้ทราบรายละเอียด
เก่ียวกับ (1) โครงสร้างของเน้ือหาชุดวิชา (2) งานที่กําหนดให้ทํา (3) การเตรียมตัวเสนอผลงาน (4) 
การเข้ารับการสัมมนาเสริม (5) การประเมินการเรียน (6) แนวทางการจัดทําโครงการ และแบบฟอร์ม
รายงาน 
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา หวังว่าสาระในแผนกิจกรรมการศึกษาจะเป็นคู่มือแนะ
แนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดให้
ตามลําดับเพ่ือจะได้ประสบความสําเร็จในการเรียน และสามารถนําความรู้ที่ได้จากชุดวิชาน้ีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
 

คณะกรรมการผลิตและการบริหาร 
ชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
ชุดวิชา 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
1.1 วัตถุประสงค์ของชุดวิชา 

1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
ทางการศึกษา 

1.1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและผลการวิจัยขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

1.1.3 เพ่ือให้รวบรวมวรรณกรรมที่เก่ียวกับขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือนําสู่การ
วิจัย 

1.1.4 เพ่ือให้จัดสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 1.2 คําอธิบายชุดวิชา 

การสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สัมมนาทฤษฎีและผลการวิจัย
ด้านการจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา ด้านพฤติกรรมทางการศึกษา ด้านวิธีการทาง
การศึกษา ด้านสื่อสารทางการศึกษาสําหรับผู้เรียน สื่อสําหรับผู้บกพร่อง สื่อสําหรับผู้พิการ สื่อสําหรับ
ผู้ขาย และสื่อสําหรับผู้ต้องขัง ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านการจัดการทางการศึกษา และ
ด้านการประเมินทางการศึกษา 
 1.3 รายชื่อหน่วยการสอน 

หน่วยที่ 1 การสัมมนาด้านขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หน่วยที่ 2 สัมมนาด้านระบบทางการศึกษา 
หน่วยที่ 3 สัมมนาด้านวิธีการทางการศึกษา 
หน่วยที่ 4 สัมมนาด้านพฤติกรรมทางการศึกษา 
หน่วยที่ 5 สัมมนาด้านการสื่อสารการศึกษา 
หน่วยที่ 6 สัมมนาด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
หน่วยที่ 7 สัมมนาด้านการจัดการทางการศึกษา  
หน่วยที่ 8 สัมมนาด้านการประเมินทางการศึกษา 
หน่วยที่ 9 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ืองานบริหาร 
หน่วยที่ 10 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ืองานวิชาการ 
หน่วยที่ 11 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ืองานบริการ 
หน่วยที่ 12 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ือการศึกษาในระบบโรงเรียน 
หน่วยที่ 13 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ือการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หน่วยที่ 14 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัย 



 5 

หน่วยที่ 15 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา 
1.4 โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
ทางเทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 
1. การจัดระบบทางการศึกษา  
2. พฤติกรรมการเรียนการสอน  
3. วิธีการสอน 
4. สื่อสารการศึกษา  
5. สภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
6. การจัดการด้านการเรียนการสอน 
7. การประเมินการศึกษา 
 

 

สัมมนาทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

 

1. การสัมมนาด้านขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

2. สัมมนาด้านระบบทางการศึกษา 

4. สัมมนาด้านการส่ือสารการศึกษา 

7. สัมมนาด้านการจัดการทางการศึกษา 

3. สัมมนาด้านวิธีการทางการศึกษา 

6. สัมมนาด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

5. สัมมนาด้านพฤติกรรมทางการศึกษา 

8. สัมมนาด้านการประเมินทางการศึกษา 

9. สัมมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศึกษาในระบบ
โรงเรียน 

10. สัมมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานวิชาการ 

11. สัมมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานบริการ 

12. สัมมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ืองานบริหาร 

13. สัมมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 

14. สัมมนาเทคโนโลยีและส่ือสารเพ่ือการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

15. สัมมนาเทคโนโลยีและส่ือสารด้านการเผยแพร่ทาง 
สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารด้านการเผยแพร่ทาง
การศึกษา 
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2. วิธีการศึกษา 
 2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา ในการเตรียมตัวของนักศึกษาต้องดําเนินการดังน้ี 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
1) นั กศึ กษ ามี เวลาในการศึ กษาชุด วิชาสั มมนาการ วิจั ยและทฤษ ฎี 

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาใน 1 ภาคการศึกษา 16 สัปดาห์ 
2) นักศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลุมการวางแผนด้าน

เวลา การใช้เทปบันทึกเสียง การศึกษาประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษา และการศึกษาค้นคว้าจาก
ศูนย์วิทยพัฒนาในจังหวัดที่นักศึกษาสะดวกมาใช้บริการ และศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ  

2.1.2 วางแผนด้านเวลาสําหรับการศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระชุดวิชา และ 
แนวการศึกษา 

2.1.3 วางแผนด้านเวลาสําหรับการศึกษาจากการสัมมนาเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
คือ ศึกษาปฐมนิเทศ ศึกษาสรุปเน้ือหาสาระ สนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งงานผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาแห่งความรู้เสริมจากเว็บไซต์ที่กําหนด 

2.1.4 วางแผนศึกษาค้นคว้าเพ่ือทํางานที่กําหนดให้ 
2.1.5 การจัดสภาพแวดล้อม เป็นการเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสถานที่ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกตามสมควร 
1) การเตรียมกาย เป็นการทําให้ร่างการแข็งแรงพร้อมที่จะศึกษาชุดวิชา 
2) การเตรียมใจ เป็นการทําใจให้พร้อมที่จะศึกษา ต้ังสติให้แน่นอน ไม่วอกแวก 

หรือคิดในเรื่องอ่ืน มีสมาธิในการที่จะศึกษา 
3) การเตรียมสถานที่ โดยจัดสถานท่ีให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน มีห้องศึกษา หรือ

มุมการเรียนของตนเอง 
4) การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการศึกษาให้

พร้อม รวมทั้งเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อย 
 2.2 การดําเนินการศึกษา นักศึกษาควรดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

นักศึกษาควรดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
2.2.1 ฟังการปฐมนิเทศชุดวิชาจากเทปบันทกึเสียง 
2.2.2 ศึกษาคน้คว้าและปฏิบัติงานตามที่กําหนดในแผนกิจกรรมการศกึษา 
2.2.3 ศึกษาคน้คว้าและทํากิจกรรมตามแผนการศกึษา 
2.2.4 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 
2.2.5 ศึกษาจากสื่ออ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้ใน (2) (3) และ (4) 
2.2.6 ทํางานที่กําหนดให้ทาํตามที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาที่กําหนดให้  
2.2.7 เข้าร่วมสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ 
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2.2.8 เข้าร่วมสัมมนาเสริมผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาต้องประกอบกิจกรรม
ตามที่กําหนด (ศึกษาปฐมนิเทศ ศึกษาสรุปเน้ือหาสาระ สนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งงานผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาแห่งความรู้เสริมจากเว็บไซต์ที่กําหนด) 

2.2.9 เข้าร่วมสัมมนาเข้ม และร่วมจัดกิจกรรมที่กําหนดไว้ 
2.2.10 เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ 

 2.3 งานท่ีกําหนดให้ทํา งานที่กําหนดให้ทํามี 6 ช้ิน ดังน้ี 
2.3.1 งานชิ้นที่ 1 ประมวลความรอบรู้เก่ียวกับการสัมมนาทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา (งานเด่ียว) (5 คะแนน) 
กําหนดให้ให้นักศึกษาประมวลสาระและสรุปประเด็นสําคัญทั้ง 15 หน่วย ความยาว

หน่วยละประมาณ 2 – 3 หน้า ให้ครอบคลุมทุกหัวเรื่องและจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 
2.3.2 งานชิ้นที่ 2 แนวการศึกษา (5 คะแนน)  
กําหนดให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และรวมคะแนน และตอบ

กิจกรรมทุกกิจกรรมในแนวการศึกษา  
2.3.3 งานช้ินที่ 3 เขียนวิจัยเอกสาร ได้แก่ การเขียนงานวิจัยที่นักศึกษาต้องการทําเป็น

วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ จํานวนไม่น้อยกว่า 40 หน้า A4 (10 คะแนน) โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็นบทๆ ตามจํานวนของคําหลัก (Keywords) ที่มีในช่ือการวิจัยที่ศึกษา ดังน้ี 

1) บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2) บทที่ 2 คําหลักที่ 1  
3) บทที่ 3 คําหลักที่ 2  
4) บทที่ 4 คําหลักที่ 3  
5) บทที่ 5 คําหลักที่ 4  
6) บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจัยเอกสาร  
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2.3.4 งานช้ินที่ 4 การเขียนบทความเกี่ยวกับ “’เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในยุค 

Aging Society” (10 คะแนน) (ฉบับร่าง 5 คะแนน + ฉบับสมบูรณ์ 5 คะแนน) 
กําหนดให้นักศึกษาเขียนบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในยุค Aging 

Society ความยาวไม่เกิน 7-9 หน้ากระดาษ A4 แหล่งค้นคว้าหรืออ้างอิงมีทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่างเช่น บทความเรื่อง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจําวันของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และ บทความเรื่อง บทบาทของส่ือการสอนร่วมสมัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น  

2.3.5 งานช้ินที่ 5 การเขียนโครงการวิจัย (บทที่ 1) (ฉบับร่าง 5 คะแนน + ฉบับ
สมบูรณ์ 5 คะแนน) 

กําหนดให้นักศึกษาเขียนโครงการวิจัยที่จะเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ /หัวข้อค้นคว้า
อิสระ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครอบคลุม ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

2.3.6 งานช้ินที่ 6 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “’เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาใน
ยุค Aging Society” (10 คะแนน) 

กําหนดให้นักศึกษาจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยเขียนบทความเก่ียวกับเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาในยุค Aging Society มาจัดสัมมนา และนิทรรศการ โดยเป็นภารกิจที่นักศึกษาทุกคน
จะต้องร่วมรับผิดชอบ มีรายละเอียดดังน้ี 

1) นักศึกษาที่มาเข้าสัมมนาเสริมในแต่ละศูนย์เป็นคณะอนุกรรมการจัดงาน
สัมมนาวิชาการโดยมีกิจกรรมที่ต้องทํา 2 กิจกรรม ได้แก่  

 ตัวอย่างเช่น วิทยานิพนธ์เรื่อง “การนําเสนอแบบจําลองศูนย์เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาสําหรับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2” มีคําหลักที่นักศึกษาต้องใช้ คือ (1) แบบจําลอง (2) ศูนย์เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา (3) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา (4) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 เป็นต้น  

 ตัวอย่างเช่น การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การใช้สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นนทบุรี” มีคําหลักที่นักศึกษาต้องใช้ คือ (1) สื่อการเรียนการสอน (2) การเรียนวิทยาศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษา (3) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เป็นต้น  
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กิจกรรมท่ี 1 การจัดนิทรรศการ เรื่อง “เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในยุค 
Aging Society”  

ให้นักศึกษาต้องวางแผนและเตรียมการจัดนิทรรศการโดยนําบทความของแต่ละ
ศูนย์มาจัดแสดงในช่วงที่มีการสัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กิจกรรท่ี 2 การต้ังกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการ  
ให้เลือกตัวแทนของกลุ่มๆ ละ 2 คนเป็นกรรมการกลางในการจัดสัมมนาทาง

วิชาการ ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดสัมมนาทางวิชาการมี 2 ระดับ คือ คณะกรรมการกลาง และ
คณะอนุกรรมการ 

1) คณะกรรมการกลาง ให้มีคณะกรรมการอํานวยการกลางคณะหน่ึงมีหน้าที่ (1) 
วางแผนในการจัดนิทรรศการเก่ียวกับการจัดการความรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (2) ติดต่อ
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (3) จัดทําเอกสารวางแผนเก่ียวข้องกับการสัมมนาทางวิชาการ 
และ (4) ประเมินและติดตามการสัมมนาทางวิชาการ 

2) คณะอนุกรรมการ ให้มีอนุกรรมการการจัดสัมมนาตามกิจกรรมที่จําเป็น 
 2.4 การส่งงาน 

2.4.1 งานช้ินที่ 1 ให้ส่งด้วยตนเองในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมคร้ังที่ 1 
2.4.2 งานช้ินที่ 2 ให้ส่งด้วยตนเองในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมคร้ังที่ 1  
2.4.3 งานช้ินที่ 3 ให้ส่งด้วยตนเองในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมคร้ังที่ 1 จัดทํา

สําเนาให้อาจารย์สัมมนาเสริมจํานวน 1 ชุด พร้อมทั้งนําเสนอหน้าช้ัน 
2.4.4 งานช้ินที่ 4 – 5 ให้ส่งด้วยตนเองในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 

 2.5 การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องเตรียมเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มอย่างดี โดยใช้สไลด์

คอมพิวเตอร์ 
- สัมมนาเสริมคร้ังที่ 1 ส่งผลงานงานช้ินที่ 1 
 ส่งผลงานงานช้ินที่ 2  
 ส่งและเสนอผลงานช้ินที่ 3 
- สัมมนาเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ส่งและเสนอผลงานช้ินที่ 4  
 ส่งและเสนอผลงานช้ินที่ 5 (ฉบับร่าง) 
- สัมมนาเข้ม  จัดนิทรรศการงานช้ินที่ 4  
 ส่งและเสนองานช้ินที่ 5 (ฉบับสมบูรณ์)  
นักศึกษาจะต้องเตรียมสื่อเพ่ือนําเสนอผลงาน ได้แก่ สไลด์คอมพิวเตอร์ แผนภูมิ ฯลฯ 

เตรียมประเด็นที่นําเสนอให้ชัดเจน เวลาที่กําหนดการนําเสนอผลงานแต่ละช้ินไม่เกิน 15 นาที ห้าม
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นําเสนอผลงานด้วยวิธีการอ่านช้ินงาน เตรียมตอบประเด็นคําถามที่คาดว่าอาจารย์เพ่ือนนักศึกษาจะ
ถาม  
 2.6 การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม 

2.6.1 การสัมมนาเสริม นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 2 ครั้ง ณ 
ศูนย์บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้และได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ  

2.6.2 การสัมมนาเข้ม นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
วันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 

ครั้งท่ี  วันท่ี  9.00–10.00 10.00–11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 
1 
 

วันท่ี 1 - ปฐมนิเทศ 
- ทดสอบก่อน

สัมมนาเสริม 

วิทยากรบรรยายสรุป 
เนื้อหาหน่วยท่ี 1 – 3,5-6 

เสนอผลงานชิ้นท่ี 3 

 
วันท่ี 2 

วิทยากรบรรยาย
สรุปเนื้อหา
หน่วยท่ี 

7-9 

 
เสนอผลงานชิ้นท่ี 3 

 
ชี้แจงงานชิ้นท่ี 4-5 

2 
 

วันท่ี 1 วิทยากรบรรยายสรุป 
เนื้อหาหน่วยท่ี 10-15 

เสนอผลงานชิ้นท่ี 4 

วันท่ี 2 เสนอผลงานชิ้นท่ี 5 เตรียมงานจัดนิทรรศการ 
 

ตารางสัมมนาเข้ม 
ชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

วันท่ี 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 

- ลงทะเบียน 
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 ประชุมรวม 

พิธีเปิดนิทรรศการ 
ก า รบ ร ร ย า ย ท า ง
วิ ช า ก า ร ด้ า น 
“เท ค โน โล ยี แ ล ะ
สื่อสารการศึกษาในยุค 
Aging Society””  

ประชุมรวม 
เสนอ

นิทรรศการ 

13.00-15.30 
ประชุมรวม 
อภิปราย 

15.30-16.30 
ประชุมรวม 

- สรุป 
- พิธีปิด 
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2.7 สิ่งทีน่ักศกึษาต้องนําเสนอในการเข้าสัมมนาเสริม 
2.7.1 การเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 นักศึกษาควรเตรียมศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับ

เน้ือหาในประมวลสาระหน่วยที่ 1 – 7  
2.7.2 การเข้าสัมมนาเสริมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักศึกษาควรเตรียมศึกษาใน

ประเด็นที่เก่ียวกับเน้ือหาในประมวลสาระหน่วยที่ 8 - 15  
 2.8 การประเมินการเรียน การประเมินการเรียนชุดวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสือ่สาร
การศึกษาประเมินจาก (1) การเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าและแบบผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (2) การเข้าร่วมสัมมนาเข้ม และ (3) การสอบไล่ประจําภาคการศึกษา 

2.8.1 การประเมินการเข้ารว่มสัมมนาเสริมและงานท่ีกําหนดให้ทาํ  
40 คะแนน 
    1) งานช้ินที่ 1 ประมวลความรอบรู้   5 คะแนน 
    2) งานช้ินที่ 2 แนวการศึกษา    5 คะแนน 
    3) งานช้ินที่ 3 การวิจัยเอกสาร           10 คะแนน 
    4) งานช้ินที่ 4 เขียนบทความ (ฉบับร่าง)          10 คะแนน 
    5) งานช้ินที่ 5 โครงการวิจัย    5 คะแนน  
    6) การเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า    5 คะแนน 

2.8.2 การประเมินการเข้ารว่มสัมมนาเข้มและงานที่กําหนดให้ทาํ  
20 คะแนน 
    1) นิทรรศการ              10 คะแนน 
    2) งานช้ินที่ 4 (ฉบับสมบูรณ)์     5 คะแนน 
    3) งานช้ินที่ 5 (ฉบับสมบูรณ์)   5 คะแนน  

2.8.3 การประเมินจากการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา 2/2561     40 คะแนน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
แบบฟอร์มใบปกหน้างานทีกํ่าหนดใหท้ํา 

 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ชุดวิชา 

 
 

งานช้ินที่ ................................................... 
 
ช่ืองาน ...................................................... 
 
 
 
ภาคการศึกษา .......................................... 
 
 
 
เลขประจําตัว ............................................ 
ช่ือนักศึกษา .............................................. 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม ................... 
วันที่ ......................................................... 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

ขอบขา่ยการวิจัยทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 
 
 ขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาประมวลออกเป็นขอบข่ายตามแนวต้ัง  
แนวนอน และแนวลึก เกิดเป็นมิติขอบข่ายเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขอบข่ายตามแนวต้ัง แนวนอน และแนวลึก ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

1. ขอบขา่ยตามแนวตัง้ของการวิจัยทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 
การจําแนกขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากระทําได้หลายแนวที่เก่ียวข้อกับการ

วิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ขอบข่ายตามแนวต้ังครอบคลุม การวิจัยด้านการจัดระบบทางการศึกษา การวิจัยด้านพฤติกรรม

การเรียนการสอน วิธีการสอนสื่อสารการศึกษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการด้านการเรียน
การสอนและการประเมินการศึกษา 

1.1 การจัดระบบ เป็นแขนงวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่อาจถือเป็น
เครื่องมือสําคัญของแขนงวิชาอ่ืน เพราะการดําเนินงานและการแก้ปัญหาจําเป็นต้องใช้การจัดระบบการ
พัฒนาระบบ และการออกแบบระบบมาใช้ ขอบข่ายการวิจัยในด้านน้ีจึงมุ่งที่การจัดระบบ การพัฒนาระบบ 
และการออกแบบระบบขึ้นใหม่ 

การจัดระบบ (Systems Approach) เป็นการวางแผนการพัฒนาระบบใหม่หรือ
ปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ด้วยการกําหนดปรัชญา ปณิธาน จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ 
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ภาระหน้าที่ ความสัมพันธ์/ปฏิสัมพันธ์ ขั้นตอน ปัจจัยเก้ือหนุนและแนวทางการประเมินและควบคุม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานหรือแก้ปัญหาการดําเนินงาน การจัดระบบมีความสําคัญในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ การจัดระบบมีขอบข่าย ระดับ และองค์ประกอบระบบท่ีเด่นชัด
และครอบคลุมการดําเนินงานทุกแง่มุม โดยมีขั้นตอนหลักที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ระบบ การ
สังเคราะห์ระบบ การสร้างแบบจําลองระบบ และการทดสอบระบบในสถานการณ์จําลอง 

การพัฒนาระบบ (Systems Development) เป็นการสร้างระบบขึ้นมาใหม่หรือเป็น
การปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วให้ทํางานได้ดีขึ้น การพัฒนาระบบมีวิธีการหลายวิธี แต่หากต้องการระบบที่
มีคุณภาพจําเป็นต้องใช้วิธีการจัดระบบเป็นเคร่ืองมือ 

การออกแบบระบบ (Systems Design) เป็นขั้นตอนหน่ึงของการสังเคราะห์ระบบและ
การสร้างแบบจําลองระบบที่เก่ียวข้องกับการนําองค์ประกอบมาจัดเรียงลําดับให้อยู่ในขั้นตอนท่ี
เหมาะสม เพ่ือจะให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 พฤติกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
การวางแผนและจัดสภาพการณ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถึงเป็นเทคโนโลยีที่ท้าทาย จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ทําให้นักจิตวิทยาเริ่มใช้ “ เทคโนโลยีแห่งการศึกษา ” (Technology of Education) ขึ้น การวิจัยใน
ขอบ เขต น้ี  มุ่ ง ไป ที่ ก ารศึ กษ าค้ าค ว้ ารู ป แบบพฤ ติ ก รรมการ เรี ยน  (Learning Behavior)  
ที่ เก่ียวกับผู้ เรียนและพฤติกรรมการสอน (Teaching Behavior) ที่ เก่ียวกับครูบาอาจารย์ และ 
การประยุกต์รูปแบบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแต่ละประเภทก็ต้องใช้รูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน 
เช่น ครู 

1.3 วิธีการ ครอบคลุม วิธีการศึกษาโดยทั่วไปและวิธีการเรียนการสอน  
วิธีการเรียนการสอน (Instructional Methods/Techniques) ประยุกต์แนวคิดและหลักการ

ทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือ สื่อหรือช่องทางในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระและ
ประสบการณ์  

การวิจัยของนักเทคโนโลยีการศึกษาในแขนงน้ีจึงมุ่งไปท่ีการค้นหาวิธีการสอนแบบใหม่ ทั้งที่
เป็นระบบการสอนแบบครบวงจรและที่เป็นเพียงเทคนิค และวิธีการสอนเฉพาะเรื่อง สําหรับนําไปใช้ใน
ระบบการสอนที่มีผู้คิดขึ้นมาแล้ว เช่น วิธีการสอนแบบกลุ่ม วิธีการสอนแบบโครงการ วิธีการสอนแบบ
เบญจขันธ์ การจําลองสถานการณ์ รายกรณีศึกษา เกม การพัฒนาโครงการจากกรณีงาน (PCW-Project 
Casework Approach) เป็นต้น 

1.4 การสื่อสาร ครอบคลุม การสื่อสารการศึกษาและการสื่อสารการสอน แต่นิยมใช้คําว่า  
“ การสื่อสารการศึกษา ” เพ่ือแทนทั้งสองกลุ่ม 

สื่อสารการศึกษา (Educational Media) เป็นขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาที่รู้จักกันมาก 
โดยเฉพาะคําว่า อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ สื่อการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนที่ถือเป็น
เครื่องมือและเป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบการสอน และวิธีการสอนทุกรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นแล้ว 
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หรือที่จะต้องพัฒนาขึ้น สื่อมีหลายประเภท แต่สื่อที่ครูและนักเรียนรู้จักกันดี คือ กระดานแบบเรียน/
ตํารา และตัวครูเอง 

การวิจัยในขอบข่ายน้ี จึงมุ่งไปที่การพัฒนาประเภทและรูปแบบสื่อการสอนใหม่และเปรียบเทียบ
ผลกระทบของสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อพฤติกรรมการบริหาร
นักวิชาการและนักบริหาร 

1.5 สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ครอบคลุมประเภทและการจัดการ โดยประเภทอาจจําแนก
เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบริเวณโรงเรียน สนาม อาคารเรียน 
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน 

สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ ได้แก่ บรรยากาศ ความอบอุ่นทางใจ ความไว้วางใจ ความกระตือรือร้น 
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ฯลฯ 

สภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎ ระเบียบ ความสัมพันธ์ที่
กระทบสมาชิกในสังคม 

โดยการจัดการ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดภาวะที่อยู่รอบตัวผู้เรียน
และผู้สอนที่อาจเป็นหรือไม่เป็นองค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยตรง แต่เก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้
หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

การวิจัยในขอบข่ายน้ี จึงเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหารูปแบบการจัดห้องเรียน ห้องฝึกอบรม การ
จัดแหล่งวิทยบริการ ห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการ พิพิธภัณฑ์และอุทยาการศึกษาที่จะ
เอ้ือต่อการเรียนรู้มากที่สุด หากไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมจริง ก็ต้องจําลองสถานการณ์สภาพแวดล้อม
จําลองขึ้น เช่น การจัดบริษัทจําลองสําหรับนักศึกษาที่เรียนด้านธุรกิจและการจัดการ การจัดห้องฝึกบิน
จําลอง (Simulator) เป็นต้น 

1.6 การจัดการ “ การจัดการ ” (Management) ครอบคลุม การจัดการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน โดยมุ่งที่การจัดหาและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยที่การจัดการศึกษา เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ภารกิจของนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงเน้นการเรียน
การสอน (Learning Management) เก่ียวข้องกับการจัดทรัพยากรคน คือ ครูกับนักเรียน และทรัพยากร
ในรูปอ่ืนคือ เวลา อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และมาก
ที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุด 

การวิจัยด้านการจัดการด้านการเรียนรู้จึงมุ่งที่การจัดการนําหลักสูตรมาใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ หลักสูตรที่ได้พัฒนามาอย่างดี และระบบการสอนที่มีคุณภาพ หากขาดการ
จัดการที่ดีก็อาจด้อยประสิทธิภาพอย่างน่าเสียดาย 

1.7 การประเมิน การประเมินการศึกษาครอบคุลม การประเมินที่ครบวงจร คือ การประเมิน
ปัจจัยนําเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผล ทั้งที่เป็นการประเมินในวงกว้าง คือ การ
ประเมินการศึกษา และในวงแคบ คือ การประเมินการเรียนการสอน 
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การวิจัยในขอบข่ายน้ี จึงมุ่งที่จะได้รูปแบบการวัดและการประเมิน การวิเคราะห์และแปลผล 
การสรุป และการนําผลมาพยากรณ์กิจกรรมที่เก่ียวกับการศึกษาและการเรียนการสอน งานวิจัย 
ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยนักวัดและประเมินผล 

 
2. ขอบข่ายในแนวนอนของการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ขอบข่ายในแนวนอนจําแนกเป็นด้านบริหาร ด้านวิชาการ และด้านบริการ 
ขอบข่ายทางด้านบริหาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นเครื่องมือในการจัดระบบการบริหาร 

การกําหนดพฤติกรรมการบริหาร วิธีการบริหาร การสื่อสารในองค์กร การจัดสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริหาร การจัดการ และการประเมินการบริหาร 

การวิจัยในขอบข่ายน้ี จึงมุ่งที่จะหารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมด้วยการหาระบบใหม่ 
รูปแบบพฤติกรรมการบริหาร วิธีการบริหารและจัดการ ฯลฯ เพ่ือช่วยผู้บริหารให้สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ขอบข่ายทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการจัดระบบงานทาง
วิชาการ อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การผลิตงานทางวิชาการ ฯลฯ ในการกําหนดพฤติกรรมครูและ
นักเรียน ในการกําหนดวิธีการเรียนการสอนในการส่ือสารการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมด้าน
การเรียนการสอน การจัดการด้านการเรียนการสอน และการประเมินการเรียนการสอน 

การวิจัยในด้านน้ี จึงมุ่งในการจัดระบบหารูปแบบงานวิชาการ เช่น รูปแบบหลักสูตรและ 
การสอน การกําหนดวิธีสอน การใช้สื่อการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินการเรียนการ
สอน เป็นต้น 

ขอบข่ายทางด้านบริการ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นเครื่องมือในการจัดระบบงาน
บริการ การกําหนดพฤติกรรมการบริการ วิธีการบริการ การสื่อสารในการให้บริการ การจัดสภาพแวด
บ้อมด้านการบริการ การจัดการด้านการให้บริการ และการประเมินการบริการ 

การวิจัยเก่ียวกับการบริการ จึงมุ่งไปที่การหาข้อมูลที่จะนํามาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เช่น 
การจัดระบบและรูปแบบ วิธีการ การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินการให้บริการครูและ 
นักเรียน ในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นต้น 

 
3. ขอบขา่ยในแนวลึกของการวิจัยทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

ขอบข่ายในแนวลึกของการวิจัยทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาใน (1) การศึกษาในะบบโรงเรียนซึ่งจําแนกออกตามระดับเป็นการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (2) การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (3) การฝึกอบรม และ (4) การศึกษาทางไกล 
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การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการใช้เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาตามระดับช้ัน ได้แก่ การจัดระบบการสอนและการใช้สื่อการสอนในระดับปฐมวัย
ศึกษา พฤติกรรมครูและนักเรียนประถมศึกษา วิธีการสอนวิชาเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาและการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการนําเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษามาใช้ในการศึกษาเฉพาะด้าน เช่น อาชีวศึกษา เกษตรศึกษา เทคนิคศึกษา ฯลฯ ด้วย 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน มุ่งให้การศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตแก่ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน 
เพราะออกจากโรงเรียนมาแล้วและมีความต้องการเพ่ิมพูนความรู้ของตนให้สูงขึ้นเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยในการจัดระบบ และถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้ประชาชนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีจํานวนมากกว่าสามในสี่ของประชาชนทั้งประเทศ ทั้งน้ียังรวมถึงการนําเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษามีความรู้สําคัญในการส่งเสริม (Extension) และการเผยแพร่ (Dissemination) ด้วยอีก
ขอบข่ายหน่ึง คือ การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ในการศึกษาทางไกล (Distance 
Education) ในนัยเดียวกันกับการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน 

การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเก่ียวกับขอบข่ายตามแนวลึก จึงเป็นการวิจัยที่หวังผล 
การวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ที่จําเพาะเจาะจงมากกว่าการวิจัยที่อิงขอบข่ายตามแนวต้ังและแนวนอน 
 


