
1 
 

 

หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

27702 การวจิยัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคดิและทฤษฎีดา้นเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

ทีส่นใจส าหรับการวจัิย 

 2. เพือ่ใหก้ าหนดปัญหาการวจิัยและรายละเอยีดของปัญหาทางการวจิัย 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามรถออกแบบการวจัิย พัฒนาเครือ่งมอืการวจัิยอย่างมคีุณภาพ และด าเนินการวจัิย

ดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจัิย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถเผยแพร่และประยกุตง์านวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดการวจัิยเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา ปัญหาการวจัิย วรรณกรรมการออกแบบการวจัิย 

ซึง่ครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวจิัย 

สถติเิพื่อการวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง และการวจัิยเชงิคุณภาพและการประเมนิโครงการวจัิย 

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวิจัยดา้นการจัดระบบและการออกแบบทางการศึกษา การวิจัย 

ดา้นพฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา การวจัิยดา้นสือ่สารการศกึษา การวจัิยดา้นสภาพแวดลอ้มและการจัดการ

ทางการศกึษา และการวจัิยดา้นการประเมนิทางการศกึษา และการเผยแพร่และการประยุกตง์านวจัิยเทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา 

27703 การจดัระบบทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Systems Approach in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดของระบบและการจัดระบบทางการศึกษา และขั ้นตอน 

การจัดระบบทางการศกึษาครอบคลมุการวเิคราะห ์การสงัเคราะหส์รา้งแบบจ าลอง และทดสอบระบบ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดระบบในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน อัธยาศัย  

และสงัคมขา่วสาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดระบบสือ่สารการศกึษาและการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบทางการศกึษาได ้

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบระบบการเรยีนการสอน และระบบการฝึกอบรม และออกแบบศนูยค์วามรูแ้ละ

ทรัพยากรทางการศกึษาได ้

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบรหิารและควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพร่ระบบทางการศกึษา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบและการจัดระบบ การวเิคราะหร์ะบบทางการศกึษา การสังเคราะห์ระบบทางการศกึษา การสรา้ง

แบบจ าลองระบบทางการศกึษา การทดสอบระบบทางการศกึษา การจัดระบบการศกึษาในระบบโรงเรยีน การจัด 

ระบบการศกึษานอกระบบโรงเรยีน การจัดระบบการศกึษาอธัยาศยั และการจัดระบบทางการศกึษายคุสงัคมขา่วสาร 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม การออกแบบศูนย์ความรูแ้ละทรัพยากร

ทางการศกึษา การจัดระบบสือ่การศกึษา และการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา รายกรณีการจัดระบบทางการศกึษา 

การบรหิารและการควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพร่ระบบทางการศกึษา 

27704 สมัมนาทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละผลการวจัิยขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพือ่ใหร้วบรวมวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่น าสูก่ารวจัิย 

 4. เพือ่ใหจั้ดสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การสมัมนาวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา สมัมนาทฤษฎแีละผลการวจัิยดา้นการจัดระบบ

และออกแบบระบบการศกึษา ดา้นพฤตกิรรมทางการศกึษา ดา้นวธิกีารทางการศกึษา ดา้นสือ่สารทางการศกึษา

ส าหรับผูเ้รียน สื่อส าหรับผูบ้กพร่อง สื่อส าหรับผูพ้ิการ สื่อส าหรับผูช้ายชอบ และสื่อส าหรับผูต้อ้งขัง ดา้น 

การจัดสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา ดา้นการจัดการทางการศกึษา และดา้นการประเมนิทางการศกึษา 

27705 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication in Human Resource Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

และพัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม การจัดการความรูแ้ละสภาพแวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นแหลง่วทิยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการศกึษาทางไกล  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการน าญาณวทิยามาใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิไีทย 

 6. เพือ่ใหย้กตวัอยา่งของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

พัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเล่าเรยีน ฝึกอบรม และสภาพแวดลอ้ม การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์นยุคสงัคมข่าวสารและสงัคมเรยีนรู ้แหลง่วทิยาการเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยสีารสนเทศ

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การศกึษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ญาณวทิยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวถิีไทย กรณีศกึษาการประยุกตเ์ทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษากับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

27706 เทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Technology and Communication and Training 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่โสตทัศน์เพือ่การสอน สือ่มวลชนเพื่อการสอน สือ่อเิล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคมเพือ่การสอน และชดุการเรยีน 

 4. เพือ่พัฒนานวตักรรมดา้นสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลอืกใชว้ธิกีารและสือ่ไดเ้หมาะสม 

 7. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 

 8. เพือ่ใหต้ระหนักถงึคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยีการสอนและสือ่สารการสอน ทฤษฎีการเรียนรูแ้ละทฤษฎีการสอน ระบบ 

การสอนร่วมสมัย สือ่โสตทัศน์ สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ชดุการเรยีน นวัตกรรมสือ่การสอน 

ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอัธยาศัย แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม การจัด 

ระบบและออกแบบการฝึกอบรม วธิีการและสือ่สารการฝึกอบรม ศูนย์การฝึกอบรม การประเมนิเทคโนโลยีและ

สือ่สารการสอนและการฝึกอบรม และคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

27707 การจดัการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอ านวยการ 

การสื่อสาร การประสานงาน การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร การประเมินและตดิตามผลและ 

การรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ระบบมติกิารจัดการงานเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา การวางแผนการจัดการ การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอ านวยการ การสือ่สาร การประสานงาน 

การควบคมุ การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิและตดิตามผล การรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา กรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาระดับทอ้งถิน่ ระดับชาต ิระดับนานาชาต ิ

และแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Electronic and Tele-communication Media in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสงัคมยุคสารสนเทศ การสือ่สารอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม

การศกึษา และประเภทของการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพื่อการศกึษาในโรงเรียน 

การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 สังคมยุคสารสนเทศกับการศึกษา การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมกับการศึกษา 

โลกดจิติัลกับการศกึษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการศกึษา การสือ่สารไรส้ายกับการศกึษา ประเภทของสือ่

อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา โทรทัศนเ์พือ่การศกึษา วทิยุกระจายเสยีงเพือ่การศกึษา วทิยุโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 

ไมโครเวฟและดาวเทยีมเพื่อการศกึษา การประยุกตส์ือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพื่อการศกึษา การใชส้ือ่

อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาในระบบโรงเรยีน การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 

27794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Educational Technology and communication) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีทักษะและประสบการณ์ดา้นการวจิัย และการคน้ควา้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 

ทีเ่หมาะสม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าผลงานวจัิยทางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชป้ระโยชน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะหว์รรณกรรม

ที่เกี่ยวขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอรายงานการวจิัย การวเิคราะห์ผลงานการวจิัย  

การประยกุตผ์ลงานการวจัิยไปเป็นประโยชน์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เนน้การคน้ควา้ในดา้นการพัฒนา

นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาทีเ่หมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

27795 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Technology and communication) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปริมาณ 

และเชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

27796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วชิาชีพ

มหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพือ่พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพ มนุษยสมัพันธ ์ท างานเป็นทมี มภีาวะผูน้ าทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาผลติสือ่สิง่พมิพ์เพื่อการศกึษา ผลติสือ่ภาพเพื่อการศกึษา ผลติสือ่เสยีงเพื่อการศกึษา 

และผลติสือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา 

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาจัดท าโครงการหน่วยจัดตัง้องค์กร การจัดการองค์กร และการพัฒนาบุคลากร 

ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 5. เพือ่เพิม่คณุธรรมและจรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สามัญทัศนเ์กีย่วกับการจัดประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การพัฒนา

บคุลกิภาพ มนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมี ภาวะผูน้ า และคุณธรรมส าหรับนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

การผลติสื่อเสยีงเพื่อการศึกษา และการผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา การจัดท าโครงการหน่วยงาน

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดตัง้องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดการองคก์รเทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา และการพัฒนาบคุลากรทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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