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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

27702 การวจิยัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคดิและทฤษฎีดา้นเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาที่สนใจ

ส าหรับการวจิัย 

2. เพือ่ใหก้ าหนดปัญหาการวจิัยและรายละเอยีดของปัญหาทางการวจิัย 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถออกแบบการวจิัย พัฒนาเครือ่งมอืการวจิัยอย่างมคีณุภาพ และด าเนนิการวจิัย

ดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

4. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจิัย 

5. เพือ่ใหส้ามารถเผยแพรแ่ละประยกุตง์านวจิัยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 แนวคดิการวจิัยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ปัญหาการวจิัย วรรณกรรมการออกแบบการวจิัยซึง่

ครอบคลมุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจิัย สถติิ

เพือ่การวจิัย การวจิัยเชงิพรรณนา การวจิัยเชงิทดลอง และการวจิัยเชงิคุณภาพและการประเมนิโครงการวจิัยทาง

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การวจิัยดา้นการจัดระบบและการออกแบบทางการศกึษา การวจิัยดา้นพฤตกิรรม

และวธิกีารทางการศกึษา การวจิัยดา้นสือ่สารการศกึษาการวจิัยดา้นสภาพแวดลอ้มและการจัดการทางการศกึษา 

และการวจิัยดา้นการประเมนิทางการศกึษาและการเผยแพร่และการประยุกต์งานวจิัยเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา 

27703 การจดัระบบทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Systems Approach in Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิของระบบและการจัดระบบทางการศกึษาและขัน้ตอนการ

จัดระบบทางการศกึษาครอบคลมุการวเิคราะห ์การสงัเคราะหส์รา้งแบบจ าลอง และทดสอบระบบ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดระบบในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีนอัธยาศัย และ

สงัคมขา่วสาร 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดระบบสือ่สารการศกึษาและการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา 

4. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบทางการศกึษาได ้

5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบระบบการเรยีนการสอน และระบบการฝึกอบรม และออกแบบศนูยค์วามรูแ้ละ

ทรัพยากรทางการศกึษาได ้

6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารและควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพรร่ะบบทางการศกึษา 
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 ค าอธบิายชดุวชิา 

 ระบบและการจัดระบบ การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา 

การสรา้งแบบจ าลองระบบทางการศกึษา การทดสอบระบบทางการศกึษา การจัดระบบการศกึษาในระบบโรงเรียน  

การจัดระบบการศกึษานอกระบบโรงเรยีน การจัดระบบการศกึษาอัธยาศัย และการจัดระบบทางการศกึษายุคสงัคม

ขา่วสาร การออกแบบระบบการเรยีนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรมการออกแบบศนูยค์วามรูแ้ละทรัพยากร

ทางการศกึษา การจัดระบบสือ่การศกึษา และการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา รายกรณีการจัดระบบทางการศกึษา 

การบรหิารและการควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพรร่ะบบทางการศกึษา 

27704 สมัมนาทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Educational Technology and Communication 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษา 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละผลการวจิัยขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

3. เพือ่ใหร้วบรวมวรรณกรรมทีเ่กีย่วกับขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่น าสูก่ารวจิัย

เพือ่ใหจ้ัดสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 การสัมมนาวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา สัมมนาทฤษฎแีละผลการวจิัยดา้นการจัดระบบ

และออกแบบระบบการศกึษา ดา้นพฤตกิรรมทางการศกึษา ดา้นวธิกีารทางการศกึษาดา้นสือ่สารทางการศกึษา

ส าหรับผูเ้รียน สื่อส าหรับผูบ้กพร่อง สื่อส าหรับผูพ้ิการ สื่อส าหรับผูข้าย และสื่อส าหรับผูต้อ้งขัง ดา้นการจัด

สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา ดา้นการจัดการทางการศกึษา และดา้นการประเมนิทางการศกึษา 

27705 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication in Human Resource Development 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย ์

และพัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากร มนุษยด์ว้ย

การพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม การจัดการความรูแ้ละสภาพแวดลอ้ม 

3. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นแหลง่วทิยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การศกึษาทางไกล 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการน าญาณวทิยามาใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิไีทย 

6. เพือ่ใหย้กตัวอยา่งของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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 ค าอธบิายชดุวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

พัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม และสภาพแวดลอ้ม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในยคุสงัคมขา่วสารและสงัคมเรยีนรู ้แหลง่วทิยาการเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การศกึษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ญาณวทิยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิีไทย กรณีศกึษาการประยุกตเ์ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

27706 เทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Technology and Communication and Training 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน 

2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่โสตทัศน์เพือ่การสอน สือ่มวลชนเพือ่การสอนสือ่อเิล็กทรอนกิส์

และโทรคมนาคมเพือ่การสอน และชดุการเรยีน 

4. เพือ่พัฒนานวัตกรรมดา้นสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอัธยาศัย 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม 

6. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลือกใชว้ธิีการและสื่อได ้

เหมาะสม 

7. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 

8. เพือ่ใหต้ระหนักถงึคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละทฤษฎกีารสอนระบบการสอน

ร่วมสมัย สือ่โสตทัศน์ สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ชุดการเรียนนวัตกรรมสือ่การสอนในระบบ

โรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอัธยาศัย แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม การจัดระบบและ

ออกแบบการฝึกอบรม วธิกีารและสือ่สารการฝึกอบรม ศนูยก์ารฝึกอบรม การประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอน

และการฝึกอบรม และคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

27707 การจดัการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากรการอ านวยการ  

การสื่อสาร การประสานงาน การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิและตดิตามผล และการ

รายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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 ค าอธบิายชดุวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ระบบมติกิารจัดการงานเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา การวางแผนการจัดการ การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอ านวยการการสือ่สาร การประสานงาน  

การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิและตดิตามผล การรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา กรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษาระดับทอ้งถิน่ ระดับชาต ิระดับนานาชาต ิ 

และแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Electronic and Tele-communication Media in Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวคิดการสื่อสารในยุคดจิิทัล การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การศกึษา และประเภทของการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา 

2. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งสรรคส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

3. เพื่อใหส้ามารถอธิบายแนวคิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา และประยุกต์ใชใ้นบรบิท 

ของการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 การสือ่สารในยุคดจิทิัลกับการศกึษา การสือ่สารอเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมกับการศกึษาโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษา วทิยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา วทิยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเพื่อการศกึษา 

เทคโนโลยีเสมือนจรงิเพื่อการศกึษา แอปพลเิคชันเพื่อการศกึษา ดาวเทียมเพื่อการศกึษา การประยุกต์สือ่อเิล็กทรอนิกส ์

และโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา การใชแ้ละการประเมนิสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาในระบบโรงเรยีน  

การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 

27794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Educational Technology and communication) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้ทีักษะและประสบการณ์ดา้นการวจิัย และการคน้ควา้นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาที่

เหมาะสม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าผลงานวจิัยทางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชป้ระโยชน ์

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการวจิัย การเขยีนโครงการวจิัย การเสนอโครงการวจิัย การวเิคราะหว์รรณกรรมที่

เกีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานการวจิัย การวเิคราะหผ์ลงานการวจิัย การประยกุต์

ผลงานการวจิัยไปเป็นประโยชนท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เนน้การคน้ควา้ในดา้นการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยกีารศกึษาทีเ่หมาะสม 
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27795 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Technology and communication) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร ่

 ค าอธบิายชดุวชิา   

 การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีนและ

เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ทั ้งการวิจัยเชิงปริมาณและ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

 การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

27796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วชิาชีพ

มหาบัณฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

2. เพื่อพัฒนาใหม้ีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษาผลติสือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่การศกึษา ผลติสือ่ภาพเพือ่การศกึษา ผลติสือ่เสยีงเพือ่การศกึษา 

และผลติสือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา 

4. เพื่อใหนั้กศึกษาจัดท าโครงการหน่วยจัดตั ้งองค์กร การจัดการองค์กร และการพัฒนาบุคลากรทาง

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

5. เพือ่เพิม่คณุธรรมและจรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 สามัญทัศน์เกีย่วกับการจัดประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑติเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาการพัฒนา

บคุลกิภาพ มนุษยสัมพันธ ์การท างานเป็นทมี ภาวะผูน้ า และคุณธรรมส าหรับนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การ

ผลติสือ่เสยีงเพือ่การศกึษา และการผลติสือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา การจัดท าโครงการหน่วยงานเทคโนโลยี

และสื่อสารการศกึษา การจัดตัง้องค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาการจัดการองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา และการพัฒนาบคุลากรทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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