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ค าน า 

 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นชุดวิชา
ลักษณะพิเศษของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพ่ือเสริมเติมเต็ม
และประสานคุณ ลั กษณ ะที่ พึ งประสงค์ ในส่ วนที่ ไม่ ส ามารถถ่ ายทอดให้ สมบู รณ์ ได้ โดย 
ชุดวิชา  สื่อหลัก  สื่อเสริม และวิธีการอ่ืนได้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องค้นคว้าหาประสบการณ์และฝึกฝน
ตนเองตามทฤษฎีและหลักการ จนกว่าจะมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ในแผน
กิจกรรมการศึกษานี้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมกาประชุมเชิงปฏิบัติการประสบการณ์
วิชาชีพศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 

 หวังว่า นักศึกษาจะฝึกฝนวิชาชีพของตนอย่างเต็มความสามารถและประสบ 
ความส าเร็จด้วยดี 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา  27796  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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สารบัญ 
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1. งานที่ก าหนดให้ท า           3 

งานที่ก าหนดให้ท างานชิ้นที่ 1         3 
งานที่ก าหนดให้ท างานชิ้นที่ 2         4 
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4. ภาคผนวก  

แนะน าสถานที่ปฏิบัติธรรม 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  27796   ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

Graduate Professional Experience in  
Educational Technology and Communications 

----------------------------------- 
 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
 1.1 วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเสริมความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมชุดวิชาที่ศึกษามาแล้ว 
  2. เพ่ือพัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าทางวชิาการในวชิาชีพเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา 
  4. เพ่ือส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
  5. เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้น าทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
  6. เพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม 
 

 1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 
  การวิเคราะห์และจัดองค์กร การประยุกต์และการใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษาการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าในวิชาชีพ การพัฒนามนุษยสัมพันธ์และ
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม 
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1.3 งานที่ก าหนดให้ท า 

  1. งานที่ก าหนดให้ท าชิ้นที่ 1 

  รายงานประสบการณ์การฝึกสมาธิ 
  ให้นักศึกษาหาประสบการณ์ในการเข้าร่วมฝึกสมาธิโดยวิธีใด ๆ ก็ได้ แต่จะต้องมี
เวลาฝึกตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แล้วให้เขียนรายงานประสบการณ์ในการฝึกสมาธิ บรรยายสภาพของ
ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น อารมณ์ และจิตใจของนักศึกษาเอง (ก่อนฝึก ขณะฝึก และหลังการฝึก
ทุกช่วงของการฝึกหรือการปฏิบัติ) แนบท้ายรายงานให้มีค ารับรองของสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือวัด
หรือผู้ให้ค าแนะน าซึ่งเป็นพระด้วย  ไปเป็นพระที่ฝึกสมาธิใบรายงานและการไปฝึกสมาธิต้องไม่เกิน 
6 เดือน 
 2. งานที่ก าหนดให้ท าชิ้นที่ 2 
 งานที่ก าหนดให้ท าชิ้นที่ 2  เป็นงานหมวดสร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพนัก
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีงานย่อย 3 งาน  (1) การผลิตสื่อทัศนะ  (2) การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง  และ (3) การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
  การผลิตสื่อทัศนะ  ให้นักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) ก าหนดสถานการณ์ ให้นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการจัดการประชุมเชิง
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทั้ง 7 ขอบข่าย โดยนักศึกษาต้องก าหนดหัวเรื่อง และ
เนื้อหาของการประชุมขึ้นมาเอง 
  2) ผลิตแผ่นพับขนาด A4 หนึ่งแผ่น 2 หน้าเต็ม โดยออกแบบแผ่นพับเพื่อการ
โฆษณาชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ 
  3) ผลิตสไลด์คอมพิวเตอร์ประกอบการบรรยายในหัวเรื่องย่อยท่ีนักศึกษาจะต้อง
บรรยายด้วยตนเองในการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ การบรรยายใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และต้องมี
สไลด์คอมพิวเตอร์ประกอบ 5 แผ่นขึ้นไป 
  4) ผลิตเอกสารเนื้อหาสาระของการบรรยายตามข้อ (3) เอกสารเป็นแบบพับคู่ 
ขนาด A4 อย่างน้อย 2 คู่ หรือ 8 หน้า ออกแบบเน้นความสวยงามมีภาพประกอบ และบรรจุเนื้อหา
สาระอย่างครบถ้วน 
  งานทั้ง 3 ชิ้น คือ แผ่นพับ สไลด์คอมพิวเตอร์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
ต้องจัดแสดงนิทรรศการและประกอบการน าเสนอผลงาน 1 ชุด 
  การผลิตรายวิทยุกระจายเสียง 
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  ให้นักศึกษาเขียนบทวิทยุกระจายเสียงประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา  บทวิทยุกระจายเสียงมีความยาว 5 
นาที เป็นบทสมบูรณ์ รูปแบบรายการสารคดี  งานที่ต้องท าส่ง คือ 
  1. แผนผังรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง 
  2. แผนรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง 
  3. บทวิทยุกระจายเสียงรายการสารคดี 
  งานทั้ง 3 อย่างนี้ นักศึกษาจะต้องน าส่งและน าเสนอในการอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ห้ามมาท าที่ในวันอบรมเข้ม 
  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
  ให้นักศึกษาเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา  บทวิทยุโทรทัศน์มีความยาว 5 นาที 
เป็นบทสมบูรณ์ รูปแบบรายการสารคดี คนละเรื่องกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  งานที่ต้อง
ท าส่ง คือ 
  1. แผนผังรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 
  2. แผนรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 
  3. บทวิทยุโทรทัศน์รายการสารคดี 
  งานทั้ง 3 อย่างนี้นักศึกษาต้องน าส่งและน าเสนอในการอบรมเข้ม ประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 

1.4 การประเมินผลการเรียน 
1. เกณฑ์การประเมินการเรียน 

การประเมินการเรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตประเมินจากงาน
ที่ก าหนดให้ท าและกิจกรรมที่นักศึกษาท าในระหว่างการอบรมเข้ม 
งานที่ก าหนดให้ท า (งานชิ้นที่ 1  และชิ้นที่ 2)  50  คะแนน 
กิจกรรมที่นักศึกษาท าในระหว่างการอบรมเข้ม  50  คะแนน 

 
2. การตัดสินผลการเรียน 

เนื่องจากชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาบังคับในลักษณะพิเศษไม่มีการตัดสินผลให้เกรด แต่
จะต้องเรียนให้บรรลุระดับ “ ผ่าน ” (Pass: P) โดยจะต้องท าคะแนนในแต่ละกลุ่มสมรรถนะให้ได้ไม่
น้อยกว่า 60% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
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3. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ถึงแม้จะ
เรียกชื่อว่าเป็นการอบรมเข้ม แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็น “ กิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติ ” 
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ตารางอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
เวลา 

 วัน 
8.30-9.00 น. 9.00-10.30 น. 11.00-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.30-17.00 น. 18.00-20.00 น. 20.30-22.00 น. 

1 ปฐมนิเทศ บรรยาย
วิทยุกระจายเสียง 

ฝึกปฏิบัติ 
การเขียนบท

วิทยุกระจายเสียง 

 
ศึกษาดูงาน 

 

ฝึกปฏิบัติ 
การเขียนบท/ การเตรียมการผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียง 
สมาธิ 

13.00 – 17.00 น. 
2 
 

8.00-10.00 
บรรยาย 

วิทยุโทรทัศน์ 

10.00-12.00 
ฝึกปฏิบัติ 

บันทึกรายการ 
วิทยุกระจายเสียง 

ฝึกปฏิบัติ 
การเขียนบทรายการโทรทัศน์ 

ฝึกปฏิบัติ 
การเขียนบทโทรทัศน์และการ

เตรียมการผลิตรายการโทรทัศน์ สมาธิ 
13.00 – 17.00 น. 

3 ฝึกปฏิบัติ 
บันทึกนอกสถานที่/ ตัดต่อ 

ฝึกปฏิบัติทัศนะ 
จัดสื่อพิมพ์ สมาธิ 

9.00 – 17.00 น. 
4 บรรยาย/ ฝึกปฏิบัติการท าเว็บ 

 
เสนอการท าเว็บ 

5 วิพากษ์ 
วิทยุโทรทัศน์ 

   



4. ภาคผนวก 

 แนะน าสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 การหาประสบการณ์ในการฝึกสมาธินั้น นักศึกษาจะไปฝึกจากสถานที่ใดก็ได้ ที่มีการฝึกและ
แนะน าอย่างเป็นระบบ ส่วนสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แนะน าต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 
 4.1 ภาคเหนือ 

 วัดร่ าเปิง   อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่   50000 

 ส านักวิปัสนากัมมัฏฐานวัดถ้ าตอง   ต าบลบ้านแปะ   อ าเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม่   50240 

 วัดอุโมง   ต าบลสุเทพ   อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่   50000 
ทุกวันอาทิตย์  เวลา  15.00 – 18.00 น. 

 4.2 ภาคกลาง 
  วัดไทรงาม   ต าบลดอนมะสัง   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี   72000 
โทร. (035) 522-005 

 วัดพระธรรมกาย   ต าบลครอบสาม   อ าเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี 
โทร. 0-2524-0257-63 

 วัดอโศการาม   ถนนสุขุมวิท   จังหวัดสมุทรปราการ   10280 

 วัดปากน้ าภาษีเจริญ   เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร 

 วัดหลวงพ่อสด (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกาย)  อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 วัดอัมพวัน   ต าบลพรหมบุรี   อ าเภอพรหมบุรี   จังหวัดสิงห์บุรี 

4.3 ภาคตะวันออก 
 บุญกัญจนารมมูลนิธิ   หาดจอมเทียน   พัทยา   จังหวัดชลบุรี   20260 

โทร. (038) 231-865 
 ส านักวิปัสนาวิเวกอาศรม   ต าบลบ้านสวน   อ าเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี  20000  

โทร. (038) 283-766 
 ส านักวิปัสนาสอนทวี   อ าเภอบางคล้า   จังหวัดฉะเชิงเทรา   24110 
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4.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วัดหินหมากเป้ง   ต าบลพระพุทธบาท   อ าเภอศรีเชียงใหม่   จังหวัดหนองคาย   43130 

วัดดอยธรรมเจดีย์   ต าบลทองคบ   กิ่งอ าเภอโคกศรีสุพรรณ   จังหวัดสกลนคร   47280 

วัดป่าบ้านตาด   ต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   41000 

วัดหนองป่าพง   ต าบลโนนเมือง   อ าเภอวารินช าราบ   จังหวัดอุบลราชธานี   34110 

วัดป่าวนโพธิญาณ   ต าบลนิคม 1   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี   34110 

วัดวะภูแก้ว   ต าบลมะเกลือใหม่   อ าเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา   30140 

วัดป่านานาชาติ   บ้านบุ่งหวาย   อ าเภอวารินช าราบ   จังหวัดอุบลราชธานี   34310 
 
 


