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คุณสมบตัิของผูเขาศึกษา 
1.  สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญามหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง  ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  3.50  จากระบบ  4  แตม 
2.  คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไปหรือ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสทิธิ์สมัครเขาศึกษาได 

การคัดเลือกผูเขาศกึษา 
เปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป 

ระบบการศกึษา 
ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดรูอน ตอจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ 
ได ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 
สัปดาห
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ระยะเวลาการศกึษา 
ผูเขาศกึษาดวยวุฒปิริญญามหาบณัฑิต ใหศึกษาไดไมเกนิ 6 ปการศึกษา ทั้งนี้ใหนับจากภาคการศึกษา 

แรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร 

การลงทะเบียนเรียน 
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศกึษา สวนภาคฤดูรอนลงทะเบียนไดไม 

เกิน 6 หนวยกิต 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
การประเมินผลรายวิชาใชสัญลักษณ A B+ B C+ C D+ D และ F สวนผลงานวิทยานิพนธใชดีมาก 

ดี ผาน และตก ผลงานวทิยานิพนธหรอืสวนหนึง่ของผลงานวทิยานิพนธตองตีพิมพ หรอืยอมรับเพื่อการตีพิมพ 
ในวารสารหรอืสิง่พิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และ 
เปนที่ยอมรับในสาขาวชิานั้น หรอืเปนวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

หลักสูตรแบบ 1 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอยางนอย 2 ฉบับ 
หลักสูตรแบบ 2 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอยางนอย 1 ฉบับ 

คณาจารยในหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ที่  ตําแหนง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ป 

1  รศ.  นางสาวกิดานันท  มลิทอง*  อ.บ.  ประวัติศาสตร/ 
ภาษาอังกฤษ/ 
บรรณารักษศาสตร 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2515 

M.S.  International Education 
and Instructional 
Technology 

University of 
Southern California 
USA 

2521 

Ed.D.  International Education 
and Instructional 
Technology 

University of 
Southern California 
USA 

2526 

2  รศ.  นายสุกรี  รอดโพธิ์ทอง  ค.บ.  พลศึกษา  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2515 

ค.ม.  โสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2519 

M.S.  Educational 
Technology 

Northern Illinois 
University USA 

2525 

Ph.D.  Instructional Design 
and Technology 

University of Iowa 
USA 

2529
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ที่  ตําแหนง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ป 

3  รศ.  นางสาวอรจรีย  ณ ตะกั่วทุง*  ค.บ.  การสอนภาษาอังกฤษ 
และโสตทัศนศึกษา 
(เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2519 

ค.ม.  โสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2522 

Ph.D.  Instructional Design 
and Technology 

University of Iowa 
USA 

2529 

4  ผศ.  นางใจทิพย  ณ สงขลา*  ร.บ.  ความสัมพันธระหวาง 
ประเทศ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

2527 

M.A.  Human Resources 
Development 

Roosevelt 
University USA 

2537 

Ed.D  Instructional 
Technology 

Northern Illinois 
University USA 

2541 

5  อ.  นางสาวปราวีณยา 
สุวรรณณัฐโชติ 

ศษ.บ.  เทคโนโลยีการศึกษา 
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2537 

ค.ม.  โสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2541 

ค.ด.  เทคโนโลยแีละสื่อสาร 
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2546 

หมายเหตุ  * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวนนิสิต 
ปการศึกษา 2550 – 2554 

จํานวนนสิิตระดับปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต 

ปการศึกษา  รวม 
2550  2551  2552  2553  2554 

นิสิตใหม  5 (10)  8 (9)  10 (15)  10 (15)  10 (15)  43 (64) 
นิสิตเกา  23 (17)  20 (27)  23 (36)  28 (51)  32 (49)  126 (180) 
รวม  28 (27)  28 (36)  33 (51)  38 (66)  42 (64)  169 (141) 

จํานวนนสิิตที่คาดวาจะสาํเร็จ  8  5  5  6 (17)  10(10)  24 (27) 

หลักสูตร 
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1  60  หนวยกิต 
แบบ 2.1  60  หนวยกิต
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โครงสรางหลกัสูตร 

แบบ 1.1  แบบ 2.1 
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  60  60 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน  -  24 
- รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)  -  (2) 
- รายวิชาบังคับรวม  -  4 
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  -  15 
- รายวิชาเลือก  -  5 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  60  36 

หมายเหตุ  1. ผูเขาศึกษาแบบ 2.1 ที่ไมมีพื้นฐานดานการศึกษา ตองเรียนรายวิชา 2746501 
การศึกษากับการพัฒนาสงัคมที่ยั่งยืน โดยประเมินผล S/U และไมนับหนวยกิต 

2. ผูเขาศึกษาแบบ 2.1 ที่มีวุฒิการศึกษาไมตรงสาขาวชิาจะตองเรียนรายวชิาพื้นฐานความรูดาน 
เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาเพิ่มอีก 6 หนวยกิต โดยประเมินผล S/U และไมนับหนวยกิต 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. นิสิตทัง้แบบ 1.1 และ 2.1 ตองลงทะเบียนรายวิชา 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธระดบัดุษฎี 
บัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

รายวิชา 
รายวิชาเรียนของหลักสูตรแบบ 2.1 
1. รายวิชาพื้นฐาน  สําหรับนสิิตที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานการศึกษา ประเมินผล S/U และไม 

นับหนวยกิต 
2746501 การศึกษากับการพฒันาสังคมที่ยัง่ยืน  2(2-0-6) 

Education and Sustainable Social Development 

2. รายวิชาบังคับรวม  4  หนวยกิต 
2746803*  การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพฒันาที่ยั่งยืน  2(2-0-6) 

Critical Analysis in Educational and Sustainable Development 
2756636*  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2  2(2-0-6) 

Educational Research Methodology II 

3. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  15  หนวยกิต 
2726716 ∗  การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขั้นสูง  3(3-0-9) 

Advanced Instructional System Design and Development
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2726722 ∗  การออกแบบสื่อปฏิสัมพนัธเพื่อการเรียนรู  3(3-0-9) 
Design of Interactive Media for Learning 

2726729 ∗  การบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(3-0-9) 
Administration and development of Educational Technology and Communications 

2726796*  การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(3-0-9) 
Research in Educational Technology and Communications 

2726798*  สัมมนาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  3(3-0-9) 
Seminar in Educational Technology and Communications 

สําหรบันิสิตที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา ใหลงทะเบียนวิชา 
ปรับพ้ืนฐาน โดยประเมินผล S/U และไมนับหนวยกิต 2 วิชา ไดแก 

2726601*  เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาอภิวัตน  3(3-0-9) 
Emerging Educational Technology and Communications 

2726616*  การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขั้นนํา  3(2-2-8) 
Introduction to Instructional System Design and Development 

4. รายวิชาเลือก  5  หนวยกิต 
นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับแนวทางการศกึษาที่ตนมุงเนนและสอดคลองกับ 

หัวขอวิทยานพินธทีน่ิสิตทาํการวิจัย ซึ่งรายวิชาดงักลาวอาจเปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในจฬุาฯ 
หรือมหาวทิยาลัยอื่นๆ ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2726629 ∗  การจัดการงานเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  2(2-0-6) 
Administration of Educational Technology and Communications 

2726631 ∗  การออกแบบสภาพแวดลอมการเรียนเสมือน  3(3-0-9) 
Design of Virtual Learning Environment 

2726651  การใหคาํปรึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา  2(1-2-5) 
Educational Technology Consultation 

2726653 ∗  การออกแบบและพฒันาการเรียนรูในองคกร  3(2-2-8) 
Design and Development of Learning in Organization 

2726655  การออกแบบเว็บเพือ่การเรียนการสอน  2(1-2-5) 
Design of Web-Based Learning 

2726670  การเรียนรูดวยจักษภุาพ  3(3-0-9) 
Visual Learning 

∗ รายวิชาเปดใหม
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2726711*  การแพรกระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสือ่สาร  3(3-0-9) 
Diffusion of Educational Innovations and Communications 

2726712*  เทคโนโลยสีารสนเทศกับการศึกษา  2(2-0-6) 
Information Technology and Education 

2726731*  การออกแบบระบบการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-9) 
Design of E-learning System 

2726733*  การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมและพฒันาออนไลน  3(3-0-9) 
Design of Online Training and Development Program 

2726750 ∗  การจัดการความรูในการศึกษา  3(3-0-9) 
Knowledge Management in Education 

2726760  การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน  3(2-2-8) 
Instructional Message Design 

2726781*  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  2(2-0-6) 
Selected Topics in Educational Technology and Communications 

2726787  เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3) 
Individual Study A 

2726788  เอกัตศึกษา ข  2(2-0-6) 
Individual Study B 

2726789  เอกัตศึกษา ค  3(3-0-9) 
Individual Study C 

2726791  พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสือ่การเรียนการสอน  3(3-0-9) 
Psychological Bases in Instructional Media Development 

2756615  คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการศึกษา  2(2-0-6) 
Computer for Educational Research 

2756627  วิธวีิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1  2(2-0-6) 
Educational Research Methodology 1 

2756631  การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง  2(2-0-6) 
Experimental and Quasi-Experimental Research Design 

2756635  การวิจัยเชิงธรรมชาติ  2(2-0-6) 
Naturalistic Research 

2757639  ทฤษฎีการวัดและการประเมิน  3(3-0-9) 
Theories of Measurement and Evaluation 

2757646  การประเมินโครงการ  2(2-0-6) 
Principles of Project Evaluation 

2757652  ทฤษฎีการประเมิน  2(2-0-6) 
Evaluation Theories 

2757656  การออกแบบการประเมินความตองการจําเปน  3(3-0-9) 
Needs Assessment Design
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2758602  สถิติประยุกตทางการศึกษา 1  2(2-0-6) 
Applied Statistics in Education I 

2758603  สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  2(2-0-6) 
Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research 

2758608  สถิติประยุกตทางการศึกษา 2  2(2-0-6) 
Applied Statistics in Education II 

2758616  สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง  3(3-0-9) 
Advanced Applied Statistics in Education 

3800351  จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค  3(3-0-6) 
Psychology of Thinking and Creativity 

3800606  จิตวิทยาการสื่อสาร  3(3-0-9) 
Psychology of Communication 

3800714  จิตวิทยาการเรียนรูมนษุย  2(2-0-6) 
Psychology of Human Learning 

5. วิทยานพินธ 
แบบ 1.1 

2726829*  วิทยานิพนธ  60  หนวยกิต 
Dissertation 
แบบ 2.1 

2726826*  วิทยานิพนธ  36  หนวยกิต 
Dissertation 

6. สัมมนาวิทยานพินธ 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต 

Doctoral Dissertation Seminar 
หมายเหตุ ใหลงทะเบียนวิชา 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต ทุกภาคการศึกษา 

จนกวาจะจบการศึกษา 

7. การสอบวัดคุณสมบัติ 
2726897  การสอบวัดคุณสมบัติ 

Qualifying Examination
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แผนการศึกษา 
แบบ 1.1 

ปท่ี 1 ภาคการศกึษาตน 
2726829  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต  -  หนวยกิต 

รวม  12 หนวยกิต 
ปท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 
2726829  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต  -  หนวยกิต 

รวม  12 หนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศกึษาตน 
2726829  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต  -  หนวยกิต 

รวม  12 หนวยกิต 
ปท่ี 2 ภาคการศกึษาปลาย 
2726829  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต  -  หนวยกิต 

รวม  12 หนวยกิต 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาตน 
2726829  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต  -  หนวยกิต 

รวม  12 หนวยกิต
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แบบ 2.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  60  หนวยกิต มีแผนการศึกษาดังขอมลูตอไปนี ้

แผนการเรียนแบบ 2.1 สําหรบัผูท่ีจบตรงสาขาวิชา 

ปท่ี 1  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2756636  วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 2  2 
2726716* การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขัน้สูง  3 
2726722* การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธเพื่อการเรียนรู  3 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  - (S/U) 

วิชาเลือก  3 
รวม  11 หนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726729* การบริหารและการจัดระบบงานเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  3 
2726796*  การวิจัยเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  3 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดษุฎีบัณฑิต  - (S/U) 
2746803*  การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกบัการพฒันาที่ยั่งยืน  2 

วิชาเลือก  2 
รวม  10 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726798* สัมมนาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  3 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  -  (S/U) 
2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ  -  (S/U) 
2726826* วิทยานิพนธ  3 

รวม  6 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726826* วิทยานิพนธ  12 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  - (S/U) 

รวม  12 หนวยกิต 

ปท่ี 3  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726826* วิทยานิพนธ  12 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  - (S/U) 

รวม  12 หนวยกิต
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ปท่ี 3  ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726826* วิทยานิพนธ  9 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  - (S/U) 

รวม  9 หนวยกิต 

แผนการเรียนแบบ 2.1 สําหรบัผูท่ีจบไมตรงสาขาวิชา และตองเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 6+2 
หนวยกิต 

ปท่ี 1  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726601* เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาอภวิัตน  - (S/U) 
2726616* การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขัน้นํา  - (S/U) 
2756636  วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 2  2 
2726716* การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขัน้สูง  3 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  -  (S/U) 

รวม  5 หนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2746803*  การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกบัการพฒันาที่ยั่งยืน  2 
2726729* การบริหารและการจัดระบบงานเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  3 
2726796*  การวิจัยเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  3 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดษุฎีบัณฑิต  -  (S/U) 
วิชาเลือก  2 

รวม  10 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726798* สัมมนาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  3 
2726722* การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธเพื่อการเรียนรู  3 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  - (S/U) 
2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ  - (S/U) 

วิชาเลือก  3 
รวม  9 หนวยกิต
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ปท่ี 2  ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726826* วิทยานิพนธ  6 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  - (S/U) 
2746501* การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยนื  - (S/U) 

รวม  6 หนวยกิต 
ปท่ี 3  ภาคการศกึษาตน 

หนวยกิต 
2726826 วิทยานิพนธ  12 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  - (S/U) 

รวม  12 หนวยกิต 

ปท่ี 3  ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726826 วิทยานิพนธ  12 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  - (S/U) 

รวม  12 หนวยกิต 

ปท่ี 4  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726826 วิทยานิพนธ  6 
2726894 สัมมนาวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  -  (S/U) 

รวม  6 หนวยกิต
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อธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 

2726601 ∗  เทคโนโลยีการศึกษาและการสือ่สารอภิวัตน  3(3-0-9) 
Emerging Educational Technology and Communications 
EMERGING ETC 
ทฤษฎแีละขอบเขตเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา หลักการประยุกตและบูรณาการนวัตกรรม 

รูปแบบตางๆ ทัง้สือ่บุคคล สื่ออเิล็กทรอนิกส ระบบเครอืขาย และเทคโนโลยใีนกระแสโลกาภวิัตน เพื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดลอมจริงและเสมือน แนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาและการสือ่สารใน 
อนาคต 

Theories and domains in educational technology and communications;  principles to 
apply and integrate variations of innovations including people media, electronic media, network 
systems and technologies in globalization to develop teaching and learning in real and virtual 
environments;  trends of educational technology and communications in the future. 

2726616 ∗  การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขั้นนํา  3(2-2-8) 
Introduction to Instructional System Design and Development 
INTRO ISD 
แนวคิดและหลักการของทฤษฎรีะบบ ทฤษฎีการสือ่สาร และจติวิทยาการเรียนรูและงานวิจัยที่ 

เกี่ยวของกับการออกแบบและพฒันาสื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ  การเรียนการ 
สอนในหองเรียน และการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เนนขั้นตอนการวิเคราะห การออกแบบ การผลิต การ 
ใช และการประเมิน 

Concept and principle of systems theory, communication theories and psychology 
based learning and related research for design and develop instructional media for different 
teaching and learning models, classroom teaching and learning, and instructional system 
development emphasize on analysis, design, development, implementation, and evaluation. 

2726620  คอมพิวเตอรชวยสอน  2(1-2-5) 
Computer-Assisted Instruction 
COM-ASS INS 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบระบบ การประยุกตรูปแบบตางของ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใชในการออกแบบและการผลิตบทเรียน เนนการสรางบทเรียนดวยโปรแกรม 
ชวยสรางบทเรียนและโปรแกรมประยุกต 

Concepts, learning theories, and principles of computer-assisted instruction in the 
instructional system. Implication of various instructional modes of computer-assisted instruction, 
emphasis on the construction of computer-assisted instruction program and program application. 

∗  รายวิชาเปดใหม
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2726629 ∗  การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2(2-0-6) 
Management of Educational Technology and Communications 
ADMIN ETC 
ทฤษฎแีละหลกัการการบริหาร  การวางแผนงาน การจัดงบประมาณ การจัดบริการ การออกแบบ 

อาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก การพัฒนา และการจัดการระบบงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 
Theories and principles of administrating, planning, developing, and managing 

educational technology and communication system; examining the organizational structure and/or 
systems structure for educational technology and communication services and projects in real and 
virtual environments 

2726631 ∗  การออกแบบสภาพแวดลอมเสมือน  3(3-0-9) 
Design of Virtual Learning Environment 
DES  OF  VLE 
งานวิจัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสิง่แวดลอมเสมือนทางการเรียนรูใน 

ขอบขายทางการศึกษาและองคกร เนนองคประกอบของกราฟกแอนิเมชัน่ สือ่ 3 มิติ ความเปนจรงิเชิงเสมือน ความ 
เปนจริงเสริม แนวคิดของชุมชนเสมือนทางการศึกษา โดยใชฐานจากแนวทางคอนสตรัคตวิสิต 

Researches and practices in design and development of Virtual Learning 
Environment in academic and organization arenas. The course focuses on Components such 
graphic animation, 3 dimension environment, Virtual Reality (VR), Mix/ Augmented Reality (AR). 
The concepts of educational virtual community, based upon constructivist approach which’s 
enhanced by state of the art communication technology. 

2726651  การใหคาํปรึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา  2(1-2-5) 
Educational Technology Consultation 
ED TECH  CONSULT 
การสาํรวจงานวจิัย ทฤษฎี และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี 

การศึกษาของบุคลากร ที่ตองทาํงาน รวมกบัผูอื่นรวมทัง้การฝกทักษะการใหคาํปรึกษาที่มีประสทิธภิาพ 
Survey of related research, theories, and practices in educational technology 

consultation for persons entering professions that require helping relationships with consultees; 
includes experiences in building effective consultation skills 

∗  รายวิชาเปดใหม
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2726653 ∗  การออกแบบและพฒันาการเรียนรูในองคกร  3(3-0-9) 
Design and Development of Learning in Organization 
DES DEV LRN ORG 
หลักการ แนวคิด และงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับปจจัยการเรยีนรูของบคุลากรในองคกรทั้งระดับบุคคล ระดับ 

กลุม และระดับองคกร การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู  สังคมฐานความรู และเครือขายการเรียนรู เนน 
การบูรณาการเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา  สําหรับการเรยีนรูในองคกร 

Principles, concepts and research studies in relation to factors for  learning  in 
organizations including individual, group and organizational learning; creation of  learning environment, 
knowledge-based society and learning network; emphasis on integrating educational  technology 
communications into organizational  learning. 

2726655  การออกแบบเว็บเพือ่การเรียนการสอน  2(1-2-5) 
Design of Web-Based learning 
DSGN  WEB-BASED  LRNG 
การประยุกตใชทฤษฎแีละหลักปฏบิัติในการออกแบบและพฒันาเว็บเพื่อการเรียนการสอน การ 

ใชเทคโนโลยีไฮเปอรมีเดีย เครือขายคอมพิวเตอร และระบบการบริหารการเรียน เพื่อการจัดทรัพยากรและ 
กิจกรรมการเรียนรูในมิติประสานเวลาและตางเวลา 

Applications of theories and practices in designing and developing web-based 
learning; use of hypermedia technology, computer networks and learning management system in 
managing learning resources and activities in synchronous and asynchronous modes 

2726670  การเรียนรูดวยจักษภุาพ  3(3-0-9) 
Visual Learning 
VISUAL LRNG 
ทฤษฎี แนวคิด และผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนดวยภาพ องคประกอบและกระบวนการที่ 

เกี่ยวของกับการสือ่สารทัศนะเพือ่ การเรียนการสอน ความแตกตางระหวางผูเรียนในการรับรูภาพ และ 
กระบวนการสนเทศทัศนสารในมนุษย การทาํโครงการศึกษา สื่อทัศนะการเรียนรู 

Theories, concepts and research findings related to visual learning,  composition  and 
processes  of visual  communication  for instruction; learners' differences in visual  perception  and 
human  visual  information processing;  projects on visual learning.
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2726711 ∗  การแพรกระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสือ่สาร  3(3-0-6) 
Diffusion of Educational Innovations and Communications 
DIFF ED INNO CM 

บทบาทของนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร ทฤษฎแีละหลกัการแพรกระจายและการยอมรบั 
นวัตกรรม  บทบาทของนกัเทคโนโลยกีารศึกษาในฐานะตัวกลางการแพรกระจาย  กลวิธใีนการแพรกระจาย 
นวัตกรรม การจดัการการเปลี่ยนแปลงในสถาบันและองคกรที่มีการแพรกระจายนวัตกรรม การวิเคราะหปญหาและ 
การออกแบบระบบเพือ่การแพรกระจายนวัตกรรมการศกึษาและการสือ่สารในบรบิททีห่ลากหลาย 

Roles of educational innovations and communication; theories and principles of 
diffusion and adoption of innovations; roles of educational technologists as change agents; 
strategies for diffusion; change management in organization; analysis of problems and designing 
system for diffusion of innovations in educational  and organizational settings. 

2726712*  เทคโนโลยสีารสนเทศกับการศึกษา  2(2-0-6) 
Information Technology and Education 
INF TECH ED 
ลักษณะและพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการของสารสนเทศและเทคโนโลยี 

รวมสมัยโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอมนุษย สังคม และ 
ระบบการศึกษา การใชและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาระบบตาง ๆ 

Nature and development of information technology; integration of information and 
contemporary technology, especially digital technology; its impacts on man, society and 
educational systems; utilization and management of information technology for educational 
systems. 

2726716 ∗  การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขั้นสูง  3(3-0-9) 
Advanced Instructional System Design and Development 
ADV ISD 
การวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด หลักทฤษฎรีะบบ ทฤษฎีการสือ่สาร และจิตวิทยาการเรียนรู 

และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ การสงัเคราะหกรอบแนวคิด การออกแบบการเรียนการสอนในหองเรียน และพฒันา 
ระบบการเรียนการสอนเนนการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษา 

In-depth study of concepts, principles, systems theory, communication theories, and 
psychology of learning; related research; synthesis and design integrating technology in classroom 
teaching and learning, and development of instructional systems.
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2726722 ∗  การออกแบบสื่อปฏิสัมพนัธเพื่อการเรียนรู  3(3-0-9) 
Design of Interactive Media for Learning 
DSN INTERA MED LRN 
ทฤษฎีการเรียนรูและงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบสาร สวนตอประสานและการปฏสิัมพันธในการ 

เรียนรู   สื่อและองคประกอบในการออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
รวมทั้งการเผยแพรเพื่อการปฏสิัมพันธผานเครือขาย  การพัฒนาตนแบบ คุณภาพของสื่อ การวิเคราะห และ 
การประเมิน 

Learning theories and research involved in message design, interface design, and 
learning interaction; media and elements in designing lessons and learning activities including 
the delivery for interaction via networks; critique and evaluation of a developed prototype. 

2726729 ∗  การบริหารและพฒันางานเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  3(3-0-9) 
Administration and development of Educational Technology and Communications 
ADMIN DEV ETC 
หลักการ ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการบริหารองคการ การวางแผน ออกแบบและการจัดการ งานบริหาร 

งานวิชาการ และงานบริการทางดานเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา เพื่อชวยสนับสนุนระบบการศึกษาใน 
สถานศึกษา องคกร และแหลงเรียนรู  ศึกษาโครงสรางขององคการดานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษาทั้งใน 
สภาพแวดลอมจรงิและเสมือน 

Principles and theories in organization administration; planning, designing and managing 
administration, academics, and services in educational technology and communications to support 
educational systems in educational institutions, organizations, and learning resources; study of 
educational technology and communications organizations in real and virtual environments. 

2726731 ∗  การออกแบบระบบการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-9) 
Design of E-learning System 
DES E-LRNG SYS 
รูปแบบของการเรียนอิเล็กทรอนิกส  การออกแบบการสอนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส การ 

เลือกสือ่อิเล็กทรอนิกสในการเผยแพรเนือ้หาสาระทางการเรียนและระบบการบริหารการเรียน  การประเมินผล 
การเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

E-learning system models; instructional design of E-learning system; selection of 
electronic media : as video conference, web technology, and CD-ROM in distributing learning 
resources as well as learning Management System (LMS); evaluation of academic performances in 
E-learning system 

∗ รายวิชาเปดใหม
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2706733 ∗  การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมและพฒันาออนไลน  3(1-4-5) 
Design of Online Training and Development Program 
DSN ONLINE TRN DEV 
หลักการ ทฤษฎี การพฒันาทรัพยากรมนษุย เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะ/ผลการปฏิบัติงาน 

และการจัดการความรูดวยสือ่อเิล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีเครือขาย; ปฏิบัติการพฒันาโปรแกรม รูปแบบการ 
แกปญหาดวยการฝกอบรมตามกรอบแนวคิดวเิคราะหอยางเปนระบบเพื่อการพัฒนาบุคลากรกอนการเขา 
ปฏิบัติงาน ในชวงระหวางการปฏิบัตงิาน และแบบทันทวงที 

Principles and theories in human resource development in terms of 
competency/ performance  and knowledge management ; applications of electronic media 
and network technology;  Practice in developing programs, training solutions  and  models 
for  staff development; pre-service, in service and just-in-time  from systematically analytical 
frameworks. 

2726750 ∗  การจัดการความรูในการศึกษา  3(3-0-9) 
Knowledge Management in Education 
KM IN ED 
หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยดานการจัดการความรูและการพฒันาองคกรแหงการเรียนรู 

องคประกอบ และกระบวนการ การจัดการความรูที่มีประสทิธภิาพสําหรับองคกรทางการศึกษา  การออกแบบ 
และประยุกตเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา สําหรับการจัดการความรูในองคกรทางการศึกษาประเภทตางๆ 

Principles, Concepts, Theories and research findings related to knowledge 
management and learning organization development; components and process of efficient 
knowledge management for educational institutions; emphasis on design and implementation of 
educational technology and communication for managing knowledge in various educational 
institutions 

2726760  การออกแบบสารเพือ่การเรียนการสอน  3(2-2-8) 
Instructional Message Design 
INST  MSG  DSGN 
การวิเคราะหและสังเคราะหหลกัการและทฤษฎีดานการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน การ 

สื่อสารจติวิทยาการ  รวมทั้งงานวิจยัที่เกีย่วของเพื่อใชออกแบบสารสําหรับบทเรียน สือ่การเรียนการสอน กลยุทธ 
การเรียนการสอน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารการศึกษา  เพือ่การเรียนรูที่หลากหลายในยุค 
สังคมสารสนเทศ เนนการประยกุตใชหลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยในการออกแบบและพฒันาตนแบบชิน้งาน 

Analysis and synthesis of principles and theories of instructional design and 
development, communication, psychology and related research for designing messages for 
lessons, instructional media, instructional strategies, and educational technology and 
communications innovation for learning in information society; emphasis on applications of 
principles, theories and research findings in designing and developing prototypes 

2726781 ∗  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  2(2-0-6) 
Selected Topics in Educational Technology and Communications 
SELECT  TOPICS ETC 
การอภปิรายเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาอยางกวางขวางและลึกซึ้ง 
Discussion in depth on the selected issues in educational technology and 

communications.
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2726787  เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3) 
Independent Study A 
INDEPENDENT STUDY A 
การศึกษาอยางลึกซึง้ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ดานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษาตามทีผู่เรียนแตละ 

คนสนใจศึกษาดวยตนเองภายใตการเหน็ชอบและอนุมัติจากผูสอน 
A thorough study of any special topic of educational technology and communication 

according to the interest of individual student with the approval of the instructor. 

2726788  เอกัตศึกษา ข  2(2-0-6) 
Independent Study B 
INDEPENDENT STUDY B 
การศึกษาอยางลึกซึง้ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ดานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษาตามทีผู่เรียนแตละ 

คนสนใจศึกษาดวยตนเองภายใตการเหน็ชอบและอนุมัติจากผูสอน 
A thorough study of any special topic of educational technology and communication 

according to the interest of individual student with the approval of the instructor. 

2726789  เอกัตศึกษา ค  3(3-0-9) 
Independent Study C 
INDEPENDENT STUDY C 
การศึกษาอยางลึกซึง้ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ดานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษาตามทีผู่เรียนแตละ 

คนสนใจศึกษาดวยตนเองภายใตการเหน็ชอบและอนุมัติจากผูสอน 
A thorough study of any special topic of educational technology and communication 

according to the interest of individual student with the approval of the instructor. 

2726791  พื้นฐานจิตวิทยาในการพฒันาสื่อการเรียนการสอน  3(3-0-9) 
Psychological Based in Instructional Media Development 
PSY INSTR MED DEV 
วิเคราะหการออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัยพื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี และผลการวิจัย 

ทางจิตวทิยาการเรียนการสอน เนนการศึกษาโครงการรายบุคคล 
Analysis of instructional media design based on foundations, principles, theories, and 

research findings on psychology of learning and instruction; emphasis on individual project. 

2726796*  การวิจัยเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  3(3-0-9) 
Research in Educational Technology and Communications 
RES ED TECH COMM 
การสาํรวจและการวเิคราะหวรรณกรรมดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฝกทาํโครงการวิจัย 

ขนาดเลก็ 
Survey and analysis of current literature in educational technology and communication; small 

scale research project design and practice.
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2726798*  สัมมนาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  3(3-0-9) 
Seminar in Educational Technology and Communications 
SEM ED TECH COMM 
สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บทบาทการประยุกตใชและ 

อิทธิพลของเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีตอสังคมในดานตาง ๆ 
Seminar in research studies of educational technology and communication; applications and 

influence on social systems. 

2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต  ไมมีหนวยกิต 
Doctoral Dissertation Seminar 
DOC DISSERT SEM 

2746803*  การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพฒันาที่ยั่งยืน  2(2-0-8) 
Critical Analysis in Education and Sustainable Development 
CRI ANA ED SUS DEV 
รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวเิคราะหเชิงวิพากษ หรือวิภาษวิธีประเด็นวิกฤตดานการศึกษา 

การวิเคราะห การศึกษาเชิงวพิากษ ประเด็นวกิฤตดานการพฒันา กรอบแนวคิดการพฒันาที่ยัง่ยืน กลยุทธ 
การจัดการศึกษาเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยืน การวิจัยการศึกษาเพือ่เสริมสรางการพัฒนาที่ยัง่ยืน การวเิคราะหเชงิ 
วิพากษเกี่ยวกับการศึกษาเพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน 

Thought patterns and critical analysis techniques for critical issues in education; critical 
analysis of critical issues in development; frameworks of sustainable development; education 
strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical 
analysis in education for sustainable development. 

2746501  การศึกษากับการพัฒนาสงัคมที่ยั่งยนื  2(2-0-6) 
Education and Sustainable Social Development 
ED SUS SOC DEV 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต  และวิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความจําเปนของ 
การเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนา  กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู  พลัง 
ขับเคลื่อนสังคมฐานความรู  และกลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู  และการพัฒนา 
สังคมที่ยั่งยืน  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 

Worldwide social changes in the future and development crises; necessities in the changing of 
development paradigms; framework of sustainable development and knowledge-based societies; 
drives for knowledge-based societies and education strategies for promotion of knowledge-based 
societies  and  sustainable  social  development;  education  for  the  community  development  and 
management of development projects and activities.
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2756615  คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการศึกษา  2(2-0-6) 
Computer for Educational Research 
COMP ED RES 
ระบบการจัดการขอมูลทางการศึกษาทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณลักษณะดวยคอมพิวเตอร การ 

วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการวัด มาตรวัด และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเตรียม 
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร การเลือกใชกระบวนการทางสถิติการศึกษา และการฝกใช 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และซอฟตแวรทางสถิติ การวิจัยการวัดและประเมินผล ในการวิเคราะหขอมูล 
ทางการศึกษา ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณลักษณะ การตีความ และการจัดทํารายงานเสนอผลการวิเคราะห 

Computer-assisted educational data systems including quantitative and qualitative data; 
computer analyses pertaining  to measurement and scales, and  the examination of the quality  of 
research instruments; data preparation for computer analysis; selection of statistical procedures, 
study  and  practices  of  computer  packages  and  softwares  pertaining  to  research,  statistics, 
measurement and evaluation,  in analyzing educational, qualitative and quantitative data, interpret 
ting and reporting the analysis results. 

2756627  วิธวีิทยาการวิจัยการศึกษา 1  2(2-0-6) 
Educational Research Methodology I 
ED RES METHOD I 
ปรัชญาของการวิจัยการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กรองแนวคิดในการวจิยั 

หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การประเมินและ 
วิพากษงานวิจัย การเผยแพรและการใชประโยชนผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 

Philosophy  of  educational  research;  review  of  related  literature,  research  conceptual 
framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report 
writing;  evaluation  and critiques  of  research;  dissemination and  utilization of  research;  research 
ethics.
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2756631  การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง  2(2-0-6) 
Experimental and Quasi-Experimental Research Design 
EXP/QUAS EXP RES 
(เงือ่นไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758602, 2756627 

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
ความหมายและลักษณะของการวจิัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง ปญหาวิจัยทีเ่หมาะสมกับการวิจัยเชิง 

ทดลองและกึง่ทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การจัดกระทํากับตัวแปรอิสระ 
การควบคุมตัวแปรเกิน การวัดตัวแปรตาม การสรางเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล 
และการเขียนรายงานผลการวิจัย เนนการทําวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองขนาดเล็ก 1 เรื่อง 

(Condition: PRER 2758602, 2756627 or C.F.) 
Concepts  and  characteristics  of  experimental  and  quasi-experimental  research; 

research problems suitable  for experimental and quasi-experimental  research; experimental and 
quasi-experimental research design: manipulation of independent variables, control of extraneous 
variables,  measure  of  dependent  variables;  research  tools  construction;  data  analysis  and 
conclusion;  writing  of  research  outcomes;  emphasis  on  skills  in  undertaking  experimental  and 
quasi-experimental research. 

2756635* การวิจัยเชิงธรรมชาติ  2(2-0-6) 
Naturalistic Research 
NAT RES 
(เงือ่นไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758602, 2756627 

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
กระบวนทัศนของการวิจัยเชิงธรรมชาติ ประเด็นปญหาและการออกแบบการวิจัยเชิงธรรมชาติ 

เทคนิคการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลในการ 
วิจัยเชิงธรรมชาติ 

Paradigm  of  naturalistic  research;  naturalistic  research  problems  and  design;  data 
collection  techniques  and  analysis;  writing  research  report;  technology  of  analyzing  data  in 
naturalistic research. 

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2  2(2-0-6) 
Educational Research Methodology II 
ED RES METHOD II 
ปรัชญา หลักการและการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสม 

เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใชประโยชนงานวิจัย การเผยแพร 
งานวิจัยสูระดับชาติ และนานาชาติ 

Philosophy,  principle,  and  design  of  qualitative  research,  quantitative  research,  and 
mixed  method  research  for  educational  development;  documentary  research;  research 
management,  evaluation,  and  utilization;  dissemination  of  research  at  national  and  international 
levels.
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2757639  ทฤษฎีการวัดและการประเมิน  3(3-0-9) 
Theories of Measurement and Evaluation 
THEO MEAS/EVA 
ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองรายขอ การวัดแบบอิงเกณฑ  อิงกลุม และ 

อิงปริเขต   วิธีการเทียบคะแนน   ความลําเอียงของขอสอบและแบบสอบ  การวิเคราะหขอสอบประเภทและ 
วิธีการหาความเที่ยง และความตรง การตัดเกรด 

Classical Test Theory; Item Response Theory; Norm-, Criterion-, and Domain-Referenced 
Measurement; test equating; test and item bias;  item analysis; types and methods of determining 
reliability and validity coefficients; grading methods. 

2757646  การประเมินโครงการ  2(2-0-6) 
Principles of Project Evaluation 
PRINC OF PROJ EVAL 
(เงือ่นไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2756627 และ 2757652 

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรยีน) 
แนวคิดและหลักการของการประเมินโครงการ การประยุกตแบบจําลองในการประเมินโครงการทาง 

การศึกษา ธุรกิจ การฝกอบรม  และการบริการสังคม กระบวนการประเมินโครงการ การกําหนดตัวบงชี้ของผล 
ประเมิน  ไดแก ตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับผลของโครงการ ผลกระทบ ความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ตัวอยาง 
การประเมินโครงการ ขั้นตอนการประเมินโครงการตั้งแตการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการจนถึงการ 
นําเสนอผลการประเมิน เนนทักษะการประเมินโครงการ 

(Condition: PRER 2756627 and 2757652 or C.F.) 
Concepts  and  principles  of  project  evaluation;  application  of  evaluation  models  to 

projects in the areas of education, business, training and social services; the process of evaluation 
of the projects;  identification of  indicators for evaluation outcomes: output,  impact, accountability, 
efficiency,  and  effectiveness,  examples  of  project  evaluation;  steps  in  conducting  project 
evaluation from project analysis to presentation of results; emphasis on skills in undertaking project 
evaluation. 

2757652  ทฤษฎีการประเมิน  2(2-0-6) 
Evaluation Theories 
EVAL THEORIES 
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
ทฤษฎีการประเมิน  พัฒนาการของแบบจําลองการประเมิน  เปาหมายและบทบาทของการ 

ประเมิน การจําแนกประเภทของรูปแบบการประเมิน การเมืองของการประเมิน การประเมินกิจกรรม โครงการ 
แผนงาน แผน นโยบาย การประเมินองคการ ตลอดจนการใชผลการประเมิน 

(Condition : PRER 2757639 or C.F.) 
Evaluation theories; development of evaluation models; goals and roles of evaluation; 

classification of evaluation models; politics of evaluation; evaluation of activities, projects, 
programs, plans, and policies; organization evaluation; evaluation utilization.
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2757656  การออกแบบการประเมินความตองการจําเปน  3(3-0-9) 
Needs Assessment Design 
NA DSGN 
มโนทัศนและการวางแผนการประเมินความตองการจําเปน การใชเทคนิคกลุมสมมุตินัย เดลฟาย 

เสียงจากภาพ สตอรีบอรด การสรางภาพกางปลา แผนที่มโนทัศน และการวิเคราะหฟอลตทรี ในการประเมิน 
ความตองการจําเปนทางการศึกษา การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน การกําหนดเกณฑและ 
การตีความหมาย การนําเสนอผลการประเมินความตองการจําเปน และการนําไปใชในการวางแผนและพฒันา 
เนนการออกแบบและกระบวนการประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ 

Concepts and planning of needs assessment; use of nominal group techniques, delphi, 
photo-voice, storyboard, fishboning, concept mapping, fault tree analysis in assessing educational 
needs;  priority  setting  of  needs;  setting  criteria  and  interpretation;  needs  presentation  and 
implementation for planning and development; emphasis on complete needs assessment design 
and procedure. 

2758602  สถิติประยุกตทางการศึกษา 1  2(2-0-6) 
Applied Statistics in Education I 
APP STAT ED I 
ความหมายและประเภทของสถิติและสารสนเทศ เทคนิคการสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลดวย 

สถิติบรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะห 
ไคสแควร และการวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม การวิเคราะห 
พัฒนาการ การวิเคราะหจําแนก การวิเคราะหตัวแปรพหุ การนําเสนอสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกํากับ 
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อการประกนั 
คุณภาพการศึกษาและเพื่อการวิจัย เนนการเตรียมขอมูล การลงรหัสขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปรผล 
การลงสรุปขอคนพบจากงานวิจัย 

Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by 
using  descriptive  statistics;  analyses  of  correlation,  means  comparison,  Chi-squared,  and 
regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for 
developing  learning  process,  quality  assurance  and  research;  emphasis  is  placed  on  data 
preparation, data coding, data analyzing, data interpretation, and research findings.
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2758603  สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  2(2-0-6) 
Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research 
NONPAR STAT BEH SC 
ความเชื่อถือไดของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลที่เปนความถ่ีดวยการหาคาความ 

เกี่ยวของดวย ไค-สแควร และดัชนีอื่น การวิเคราะหสัดสวนดวยวิธีของกูดแมน-คลอสคอล,โคเฮน และเคนดอล 
การวิเคราะหดวยลอก-ลิเนียร การวิเคราะหขอมูลที่เปนลําดับที่ดวยการหาคาความสอดคลองดวยวิธีของโค 
เฮน, โร  ของสเปยรแมน และ เคน ดอล การทดสอบนัยสําคัญของตัวอยางกลุมเดียวและหลายกลุมของขอมูล 
ความถี่และลําดับที่โดยวิธีของแมคนีมาร, ฟชเชอร, โคแครน, โคโลโมโกรอฟ-สเมิอนอฟ,  วิลคอกซัน, แมน- 
วิทนี การทดสอบ มีเดียน วอลด วอฟโฟวิทซ ฟรายดแมน, คลัสคอล-วอลลิส การวิเคราะหขอมูลบอกชวงดวย 
วิธีของวอลสซ และการทดสอบสุม 

Type  of  data  and purpose  for  using  nonparametric  statistics;  validity  and  reliability  of 
data  collected;  nonparametric  techniques  used  for  analyzing  categorical  and  ordinal  data: Chi- 
square, Goodman-Kruskal, Kendall, Cohen, Spearman, and log-linear analysis; test of significance 
: McNemar,  Fisher, Cochran, Friedman,  Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon, Mann-Whitney,  Kruskal- 
Wallis, median test, Walsh; randomization test. 

2758608  สถิติประยุกตทางการศึกษา 2  2(2-0-6) 
Applied Statistics in Education II 
APP STAT ED II 
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758602 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
วิธีรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองและสหสัมพันธ การวิเคราะหขอมูลดวยสถติเิชงิ 

อนุมาน ไดแกการวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทาง  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะห 
ความสัมพันธของตัวแปร การวิเคราะหสหสัมพันธบางสวน สหสัมพันธแบงสวน สหสัมพันธพหุคูณ การ 
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตางๆ การวิเคราะหถดถอยโลจิสติก เนนการใชคอมพิวเตอรวิเคราะหและแปล 
ผลขอมูล 

(Condition : PRER 2758602 or C.F.) 
Techniques  of  data  collection  for  experimental,  quasi-experimental,  and  correlational 

research;  inferential  statistics:    factorial  designs,  ANCOVA,  partial  correlation,  part  correlation, 
multiple correlation, regression, and logistic regression; emphasis on the application of computer 
packages for data analysis.
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2758616  สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง  3(3-0-9) 
Advanced Applied Statistics in Education 
ADV APP STAT ED 
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758608 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
วิธีรวบรวมขอมูลจากการวิจัยที่มีตัวแปรหลายตัว  ประเภทของขอมูล  การตรวจสอบความเชื่อถือ 

ไดของขอมูล การวิเคราะหตัวแปรพหุ ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนพหุ  การวิเคราะห การจําแนกพหุ 
การวิเคราะหแคโนนิคัล การวิเคราะหการจัดจําแนกพหุ การวิเคราะหตัวประกอบเชิงสํารวจและเชิงยืนยัน การ 
วิเคราะหเสนทาง  เนนการใชและแปลผลวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

(Condition : PRER 2758608 or C.F.) 
Techniques  of  reliable  and  valid  data  collection;  type  of  data  suitable  for  multivariate 

analysis;  multivariate  analysis  techniques:  MANOVA,  discriminate  analysis,  canonical  analysis, 
multiple  classification  analysis,  exploratory  and  confirmatory  factor  analysis,  path  analysis; 
emphasis on the application of computer packages for data analysis. 

3800351  จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค  3(3-0-6) 
Psychology of thinking and creativity 
PSY THINK CREAT 
ลักษณะ ประเภท และธรรมชาติของการคิด พัฒนาการของความคิด ความหมายของความคิด 

ริเริ่มสรางสรรค ปจจัยที่มีผลตอความคิดริเริ่มสรางสรรค การสงเสริมทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการ 
คิดแกปญหาในเชงิสรางสรรค 

Characteristics,  types,  and  nature  of  thinking;  meaning;  development  of  thinking  of 
creativity; factors affecting creativity; promoting creative skills and problem solving. 

3800606  จิตวิทยาการสื่อสาร  3(3-0-9) 
Psychology of Communication 
PSY COMMUNICATION 
กระบวนการทางจิตวิทยาของการสือ่สารและการชักจูงการเรียนรูเจตคติและบุคลิกภาพของผูสง 

และผูรับสาร กระบวนการสือ่สารของบุคคลในระดับตางๆ ในหนวยงานหรือองคการ วิธีการสือ่สารและทักษะ 
การติดตอสือ่สาร เทคนิควิธีการชักจูง ผลกระทบของการสื่อสาร และการชักจูงที่มีตอประสิทธิภาพการทาํงาน 
ในองคการ 

Communication  process  and  persuasion;  learning  attitude  and personality  of  senders 
and  receivers;  levels  of  communication  in  organization;  methods  and  skills  in  communication; 
persuasion  techniques;  effects  of  communication  and  persuasion  on  work  effectiveness  in 
organization.



26 

3800714  จิตวิทยาการเรียนรูมนษุย  2(2-0-6) 
Psychology of Human Learning 
PSY HUMAN LEARN 
หลักเกณฑและทฤษฎีการเรียนรูของมนษุย การประยุกตหลักเกณฑและทฤษฎเีหลานั้นเพื่อการ 

จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
Principles and theories of human learning; application of those principles and theories 

to management for effective learning. 

วิทยานิพนธ 

2726826*  วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต 
Dissertation 
DISSERTATION 

2726829*  วิทยานิพนธ  60 หนวยกิต 
Dissertation 
DISSERTATION 

2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎบีัณฑิต  ไมมีหนวยกิต (S/U) 
Doctoral Dissertation Seminar 
DOC DISSERT SEM 

การสอบวัดคุณสมบตัิ 
2726897 การสอบวัดคุณสมบัติ  (S/U) 

Qualifying Examination 
QUALIFYING EXAM
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เปรยีบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดมิและหลักสตูรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหตุ 
โครงสรางหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตร 
แบบ 1.1  แบบ 1.1 

ไมมี  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  60  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน  -  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  60  หนวยกิต 

แบบ 2.1  แบบ 2.1 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  76  หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  60  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน  28  หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน  24  หนวยกิต 
รายวิชาบังคับรวม  6  หนวยกิต  รายวิชาบังคับรวม  4  หนวยกิต 
รายวิชาบังคับเฉพาะ  15 หนวยกิต  รายวิชาบังคับเฉพาะ  15 หนวยกิต 
รายวิชาเลือก  7  หนวยกิต  รายวิชาเลือก  5  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  48  หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  36  หนวยกิต 
1. รายวิชาบังคับรวม 6  หนวยกิต  1. รายวิชาบังคับรวม 4 หนวยกิต 
2726792 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการศึกษา 

ในสังคมสารสนเทศ  2(2-0-6) 
ปด 

2746801 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษ  2(2-0-6)  2746803  การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษ 
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-6) 

รายวิชา 
เปดใหม 

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 2  2(2-0-6)  2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2  2(2-0-6) 

2. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หนวยกิต  2. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หนวยกิต 
2726715  การออกแบบระบบเพื่อการพัฒนา 

ผลผลติการเรียนการสอน  3(3-0-9) 
2726716 ∗ การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียน 

การสอนข้ันสูง  3(3-0-9) 
หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726715 
ปรับชือ่วิชา 
และเนื้อหา 
เปน 2726716



หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหตุ 
2726721  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3(2-2-8) 
2726722* การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธเพื่อการเรียนรู 

3(3-0-9) 
หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726721 
และปรบัชื่อ 
วิชาและ 
เนื้อหา 
เปน 2726722 

2726773 การพัฒนาและการจัดการระบบงาน 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(3-0-9) 

2726729 ∗ การบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา  3(3-0-9) 

หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726773 
ปรับชือ่วิชา 
และเนื้อหา 
เปน 2726729 

2726793  การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)  2726796*  การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3(3-0-9) 

หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726793 
ปรับชือ่วิชา 
ภาษาอังกฤษ 
ใหตรงกับชือ่ 
สาขาวิชาและ 
ปรับเนือ้หา 
เปน 2726796 

2726794 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(3-0-9)  2726798* สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3(3-0-9) 

หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726794 
ภาษาอังกฤษ 
ใหตรงกับชือ่ 
สาขาวิชาและ 
ปรับเนือ้หา 
เปน 2726798 

3. สัมมนาวิทยานิพนธ  3. สัมมนาวิทยานิพนธ 
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  0 (S/U)  2726894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  0 (S/U)  คงเดิม 

4. รายวิชาเลือก 7 หนวยกิต  4. รายวิชาเลือก 5 หนวยกิต 
2726629* การบริหารงานเทคโนโลยีและส่ือสาร 
การศึกษา  2(2-0-6) 

รายวิชาใหม 

2726631* การออกแบบสภาพการเรียนเสมือนจริง 
3(3-0-9) 

รายวิชาใหม 

2726653* การออกแบบและพัฒนาการเรียนรูในองคกร 
3(2-2-8) 

รายวิชาใหม 

2726750* การจัดการความรูในการศึกษา  3(3-0-9)  รายวิชาใหม 

2726610 ปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  1(0-2-2)  ปด 

2726612 การเขียนบทสําหรับสื่อการศึกษา  2(1-2-5)  2726612 การเขียนบทสําหรับสื่อการศึกษา  2(1-2-5)  คงเดิม



หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหตุ 
2726619 เทคนิคการออกแบบสําหรับการใชสื่อ 

ประสม  2(1-2-5) 
ปด/ไมเคย 
เปดเกิน 5 
ป 

2726620 คอมพิวเตอรชวยสอน  2(1-2-5)  2726620 คอมพิวเตอรชวยสอน  2(1-2-5)  คงเดิม 

2726621 การใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน  2(2-0-6)  ปด 
2726626 การสอนแบบโปรแกรมและการปฏิบัติ 

การผลติ  2(1-2-5) 
ปด/ไมเคย 
เปดเกิน 5 
ป 

2726630 การผลิตสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบ  2(1-2-5)  ปด/ไมเคย 
เปดเกิน 5 
ป 

2726632 การพัฒนาโฮมเพจการศึกษา  3(2-2-8)  ปด 
2726648 การถายภาพข้ันสูงเพื่อการศกึษา  2(1-2-5)  ปด/ไมเคย 

เปดเกิน 5 
ป 

2726651 การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี 
การศกึษา  2(1-2-5) 

2726651 การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี 
การศกึษา  2(1-2-5) 

คงเดิม 

2726652 เทคโนโลยีการศึกษาในการฝกอบรม  2(1-2-5)  ปด 
2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน  2(1-2-5)  2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน2(1-2-5)  คงเดิม 
2726660 การผลิตรายการวิทยุการศกึษาขั้นสูง  2(1-2-5)  ปด/ไมเคย 

เปดเกิน 5 
ป 

2726661 การผลิตรายการโทรทัศนการศึกษาขั้นสูง 
2(1-2-5) 

ปด/ไมเคย 
เปดเกิน 5 
ป 

2726662 การผลิตภาพยนตรการศึกษา  2(1-2-5)  ปด/ไมเคย 
เปดเกิน 5 
ป 

2726663 การจัดพิมพแบบตั้งโตะสําหรับสิ่งพิมพ 
การศกึษา  2(1-2-5) 

ปด 

2726670 การเรียนรูทางจักษุภาพ  3(3-0-9)  2726670 การเรียนรูทางจักษุภาพ  3(3-0-9)  คงเดิม



หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหตุ 
2726672 การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมและ 

พัฒนาออนไลน  3(1-4-5) 
2726733* การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรม 

และพัฒนาออนไลน  3(3-0-9) 
หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726672 
และปรบัชื่อ 
วิชาและ 
เนื้อหา 
เปน 2726733 

2726710 การแพรกระจายนวัตกรรมการศึกษา 
และการสื่อสาร  3(3-0-6) 

2726711* การแพรกระจายนวัตกรรมการศึกษา 
และการสื่อสาร  3(3-0-6) 

หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726793 
ปรับชือ่วิชา 
ภาษาอังกฤษ 
และปรบั 
เนื้อหาเปน 
2726711 

2726712 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา  2(2-0-6)  2726712 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา  2(2-0-6)  คงเดิม 
2726715 การออกแบบระบบเพื่อการพัฒนาผลผลิต 

การเรยีนการสอน  3(3-0-9) 
ปด 

25726720 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการเรียน 
การสอน  2(1-2-5) 

ปด 

2726750 การประยุกตการพัฒนาการเรียนการสอน 
ในองคกร  2(1-2-5) 

ปด 

2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน  3(2-2-8)  2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน3(2-2-8)  คงเดิม 

2726779 ประสบการณภาคสนามทางเทคโนโลยี 
การศกึษา  2(1-2-5) 

ปด 

2726780 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศกึษา  2(2-0-6) 

2726781* เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศกึษา  2(2-0-6) 

หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726780 
ปรับชือ่วิชา 
ภาษาอังกฤษ 
ใหตรงกับชือ่ 
สาขาวิชาและ 
ปรับเนือ้หา 
เปน 2726781 

2726787 เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3)  2726787 เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3)  คงเดิม 

2726788 เอกัตศึกษา ข  2(2-0-9)  2726788 เอกัตศึกษา ข  2(2-0-6)  คงเดิม 
2726789 เอกัตศึกษา ค  3(3-0-9)  2726789 เอกัตศึกษา ค  3(3-0-9)  คงเดิม 

2726791 พื้นฐานจติวิทยาในการพัฒนาสื่อ 
การเรยีนการสอน  3(3-0-9) 

2726791 พื้นฐานจติวิทยาในการพัฒนาสื่อการ 
เรียนการสอน  3(3-0-9) 

คงเดิม



หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหตุ 
2726795 การออกแบบระบบการเรียนดวย 

อิเล็กทรอนิกส  2(1-2-5) 
2726731* การออกแบบระบบการเรียนดวย 

อิเล็กทรอนิกส  3(3-0-9) 
หลักสูตรเดิม 
วิชา 2726795 
และปรบัชื่อ 
วิชาและ 
เนื้อหา 
เปน 2726731 

2726779 ประสบการณภาคสนามทางเทคโนโลยี 
การศกึษา  2(1-2-5) 

ปด 

2756615  คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทาง 
การศึกษา  2(2-0-6) 

2756627  วิธีวิทยาการวิจยัทางการศกึษา 1      2(2-0-6) 
2756631  การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

และกึ่งทดลอง  2(2-0-6) 
2756635  การวิจัยเชิงธรรมชาติ  2(2-0-6) 
2756636  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2    2(2-0-6) 
2757639  ทฤษฎีการวัดและการประเมิน  3(3-0-9) 
2757646  การประเมินโครงการ  2(2-0-6) 
2757652  ทฤษฎีการประเมิน  2(2-0-6) 
2757656  การออกแบบการประเมิน 

ความตองการจําเปน  3(3-0-9) 

รายวิชาเลือก 
นอก 
สาขาวิชา 

2758602  สถิติประยุกตทางการศึกษา 1         2(2-0-6) 
2758603  สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทาง 

พฤตกิรรมศาสตร  2(2-0-6) 
2758608  สถิติประยุกตทางการศึกษา 2        2(2-0-6) 
2758616  สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง  3(3-0-9) 
3800351  จิตวิทยาการคดิและความคิดสรางสรรค

3(3-0-6) 
3800606  จิตวิทยาการสื่อสาร  3(3-0-9) 
3800714  จิตวิทยาการเรียนรูมนุษย  2(2-0-6) 

รายวิชาเลือก 
นอก 
สาขาวิชา 

5. วิทยานิพนธ  48 หนวยกิต 
2726828 วิทยานิพนธ  48 หนวยกิต 

5. วิทยานิพนธ 
2726826* วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต  แบบ 2.1 
2726829* วิทยานิพนธ  60 หนวยกิต  แบบ 1.1
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แนวทางและเปาหมายการนํา E-learning มาเสรมิการเรยีนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ดวยระบบบริหารจัดการเรียนรู 

Blackboard ในสัดสวน 20 -30% ตอรายวชิา 

การประกันคุณภาพของหลกัสูตร  ประเมินหลักสูตรโดยใช CU-CQA 
1.  การบริหารหลักสตูร 

มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประชุมกําหนดทิศทาง วางแผนการดําเนินงาน และติดตามผล 
วิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานเพือ่เปนแนวทางในการทบทวนหลักสูตรทุกปกอนรับนสิิต 
รุนใหม 

2.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
- ดานวสัดุอุปกรณการเรียนการสอน 
มีการจัดทําแผนดาํเนินงานและแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร สาํรวจทรัพยากรที่มีอยู 

และความตองการของทรัพยากรเพิ่มเติม จัดสรรทรพัยากรอยางมีระบบตรวจสอบ ประเมินการจัดสรร 
ทรัพยากร และหาแหลงทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพยากร 

- ดานบุคลากร 
มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา 
- ดานหองเรียน หองปฏบิัตกิาร 
มีหองเรียน หองปฏิบัติการ และมีการพฒันาหองเรียนและหองปฏิบัติการใหทันสมัยไดมาตรฐาน 

3.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
มีระบบอาจารยทีป่รึกษา ใหคําแนะนํานสิิตเกี่ยวกบัการลงทะเบียนเรียน  การทําวิทยานิพนธและ 

การดําเนนิชีวิต จัดประสบการณการเรียนรูแกนสิิต จัดฝกอบรมเชิงวิชาการโดยนักวชิาการเทคโนโลยี 
การศึกษา 

4.  ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
สํารวจความตองการบัณฑิตเขาสูสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงาน 

ราชการและเอกชนทีเ่กี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 
การพัฒนาหลกัสูตร 

1. ดัชนีบงชื้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สาํหรับหลักสูตร ดังนี้ 
(1) จํานวนนสิิตที่สาํเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
(2) รอยละของนสิิตที่งานทํากอนสาํเรจ็การศึกษา 
(3) รอยละของนสิิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาไมเกิน 3 เดือน 
(4) ความพงึพอใจของบัณฑิต 
(5) ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 
(6) ผลการประเมินตนเองของอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ 
(7) จํานวนตํารา งานวจิัยและเอกสารเผยแพรทางวชิาการอื่นๆ ของอาจารยในหลักสูตรฯ 

2. กําหนดประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชีข้างตน ทุกๆ ระยะ 5 ป 
þ กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2556


