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คุณสมบตัิของผูเขาศึกษา 
1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีางการศึกษา   หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ 

ตองมีประสบการณการสอน การจัดการฝกอบรม หรือประสบการณปฏิบัตงิาน หรอืปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต/ 
ใชสือ่ ไมนอยกวา 2 ปกอนสงใบสมัคร 

2.  สําหรบัผูที่ตองการเขาศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะตองมีประสบการณการทาํงานที่เกี่ยวของกับ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไมนอยกวา 1 ป 

3.  คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสทิธิสมัครเขาศึกษาได 

การคัดเลือกผูเขาศกึษา 
เปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป 

ระบบการศกึษา 
ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตแบบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา  คือภาค 

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย  และอาจมีภาคฤดูรอน ตอจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึง่ภาคก็ได 
ภาคการศึกษาหนึง่ๆ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห 

ระยะเวลาการศกึษา 
เปนหลักสูตร 2 ป และใหศึกษาไดไมเกิน 4 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาใน 

หลักสูตร 

การลงทะเบียนเรียน 
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศกึษา สวนภาคฤดูรอนลงทะเบียนไดไมเกิน 6 

หนวยกิต
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การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
การประเมินผลรายวิชาใชสัญลักษณ A B + B C + C D + D และ F สวนวิทยานิพนธใชดีมาก ดี ผาน และตก 

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือยอมรับใหตีพิมพในวารสาร 
หรือสิง่พิมพทางวิชาการ หรอืเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ 

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 

2521 

Ed.D.  International Education 
and Instruction 
Technology 

University of 
Southern California 

2526 

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

2515 

ค.ม.  โสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2519 

M.S.  Educational 
Technology 

Northern Illinois 
University 

2525 

Ph.D.  Instructional Design 
and Technology 

University of Iowa  2529 

3  รศ.  นางสาวอรจรีย  ณ ตะกั่วทุง*  ค.บ  การสอนภาษาอังกฤษ 
และโสตทัศนศึกษา 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2519 

ค.ม.  โสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2522 

Ph.D.  Instructional Design 
and Technology 

University of Iowa  2529 

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

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

2527 

M.A.  Human Resources 
Development 

Roosevelt 
University 

2537 

Ed.D  Instructional 
Technology 

Northern Illinois 
University 

2541



ที่  ตําแหนง 
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ป 

5  อ.  นางสาวปราวีณยา 
สุวรรณณัฐโชติ 

ศษ.บ.  เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2537 

ค.ม.  โสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2541 

ค.ด.  เทคโนโลยแีละสื่อสาร 
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

2546 

หมายเหตุ  * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 

โครงสรางหลกัสูตร 
แผน ก 
แบบ ก 1 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  36  36  36  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน  -  24  36  หนวยกิต 
 รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)  -  2 ∗  2 ∗  หนวยกิต 
 รายวิชาบงัคับรวม  -  4  4  หนวยกิต 
 รายวิชาบงัคับเฉพาะสาขา  -  13  13  หนวยกิต 
 รายวิชาเลอืก  -  7  13  หนวยกิต 
 สารนิพนธ  -  -  6  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  36  12  -  หนวยกิต 

หมายเหตุ 
1. นิสิตทีเ่ขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 หากมีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรอาจกําหนดให 
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยประเมินผลเปน S/U และไมนับหนวยกิต 

2. นิสิตทีเ่รียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตองเรียนรายวิชาพื้นฐาน โดยไมนับหนวยกิตในหลักสูตรและประเมนิผล 
เปน S/U 1 รายวิชา คือ 2746501การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
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รายวิชา 

รายวิชาพื้นฐาน 

2746501  การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืน  2(2-0-6) 
หมายเหตุ ∗  นิสิตจะตองเรียนรายวชิา 2746501การศึกษากับการพัฒนาสงัคมที่ยั่งยนื เปนรายวิชา 

พื้นฐาน โดยไมนับหนวยกิตในหลักสูตรและประเมนิผลเปน S/U สําหรบัผูทีเ่รียนในรายวิชานี้แลวในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเวนรายวิชาได ทั้งนีใ้หอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

รายวิชาบังคับรวม  4 หนวยกิต 

2758602  สถิติประยุกตทางการศึกษา 1  2(2-0-6) 
Applied Statistics in Education I 

2756627  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1  2(2-0-6) 
Educational Research Methodology I 

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 13 หนวยกิต 

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

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

2726618 ∗  การพัฒนาสือ่และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-8) 
Educational Technology Innovation and Media Development 

2726784 ∗  สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-9) 
Seminar in Research and Theory on Educational Technology 

2726786 ∗  เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาวินิต  1(0-2-2) 
Practicum in Educational Technology and Communications 

รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 7 หนวยกิต แผน ข 13 หนวยกิต 

นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับแนวทางการศกึษาที่ตนมุงเนนและสอดคลองกับหัวขอ 
วิทยานิพนธที่นสิิตทําการวิจัย ทัง้นี้โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาดังกลาว 
อาจเปนรายวิชาที่เปดสอนในจุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยอืน่ๆ 

2726620  คอมพิวเตอรชวยสอน  2(1-2-5) 
Computer-Assisted Instruction 

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

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

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

2726653 ∗  การออกแบบและพฒันาการเรียนรูในองคกร  3(3-0-9) 
Design and Development of Learning in Organizations 

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

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

2726711 ∗  การแพรกระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสือ่สาร  3(3-0-6) 
Diffusion of Educational Innovations and Communications 

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

2726731 ∗  การออกแบบระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-9) 
Design of E-learning System 

2726733 ∗  การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมและพฒันาออนไลน  3(3-0-9) 
Design of Online Training and Development Programs 

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

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

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

2756635 ∗  การวิจัยเชงิธรรมชาติ  2(2-0-6) 
Naturalistic Research 

∗ รายวิชาเปดใหม
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2756636 ∗  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2  2(2-0-6) 
Educational Research Methodology II 

2757639  ทฤษฎีการวัดและการประเมินผล  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 

2758603  สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร  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  จิตวิทยาการเรียนรูของมนุษย  2(2-0-6) 
Psychology of Human Learning 

สารนิพนธ 6 หนวยกิต 
2726799 ∗  สารนิพนธ  6(0-0-24) 

Master Project 

การสอบประมวลความรู 
2726896  การสอบประมวลความรู  S/U 

Comprehensive Examination 

∗ รายวิชาเปดใหม
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วิทยานิพนธ 

2726811  วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต 
Thesis 

2726816 ∗  วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต 
Thesis 

แผนการศึกษา 
รายวิชาเรียน (แผน ก แบบ ก1) 

ปท่ี 1  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726816  วิทยานิพนธ  9 
รวม  9 หนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726816  วิทยานิพนธ  9 
รวม  9 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726816  วิทยานิพนธ  9 
รวม  9 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726816  วิทยานิพนธ  9 
รวม  9 หนวยกิต 

รายวิชาเรียน (แผน ก แบบ ก 2) 
ปท่ี 1  ภาคการศกึษาตน 

หนวยกิต 
2746501  การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืน  S/U 
2756627  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1  2 
2726601  เทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาอภิวัตน  3 
2726616  การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขั้นนํา  3 
2726xxx  วิชาเลือก  2 

รวม  10 หนวยกิต



8 

ปท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2758602  สถิติประยุกตทางการศึกษา 1  2 
2726619  การพัฒนาสือ่และนวัตกรรมทางการศึกษา  3 
2726784  สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  3 
2726xxx  วิชาเลือก  2 

รวม  10 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726785  เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาวินิต  1 
2726811  วิทยานิพนธ  3 
2726xxx  วิชาเลือก  3 

รวม  7 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726811  วิทยานิพนธ  9 
รวม  9 หนวยกิต 

รายวิชาเรียน (แผน ข) 

ปท่ี 1  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2746501  การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืน  S/U 
2756627  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1  2 
2726601  เทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาอภิวัตน  3 
2726616  การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขั้นนํา  3 
2726xxx  วิชาเลือก  3 

รวม  11 หนวยกิต 
ปท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 

หนวยกิต 
2758602  สถิติประยุกตทางการศึกษา1  2 
2726619  การพัฒนาสือ่และนวัตกรรมทางการศึกษา  3 
2726xxx  วิชาเลือก  4 

รวม  9 หนวยกิต 

ปท่ี 2  ภาคการศกึษาตน 
หนวยกิต 

2726784  สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  3 
2726785  เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาวินิต  1 
2726xxx  วิชาเลือก  6 

รวม  10 หนวยกิต
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ปท่ี 2  ภาคการศกึษาปลาย 
หนวยกิต 

2726799  สารนิพนธ  6 
รวม  6 หนวยกิต 

คําอธิบายรายวิชา 

2476501  การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืน  2(2-0-4) 
Education and Sustainable Social Development 
ED SUS SOC DEV 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤตของการพฒันาทีเ่กิดขึ้นทั่วโลก ความจําเปนของ 

การเปลี่ยนกระบวนทัศนการพฒันา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู พลังขับเคลื่อนสงัคม 
ฐานความรู และกลยทุธการจัดการศึกษาเพือ่เสริมสรางสงัคมฐานความรู และการพฒันาสงัคมที่ยั่งยืน การศึกษา 
เพื่อพฒันาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา 

Worldwide social changes in the future and development crises; necessaries 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. 

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

รูปแบบตางๆ ทัง้สือ่บุคคล สื่ออเิล็กทรอนิกส ระบบเครอืขาย และเทคโนโลยใีนกระแสโลกาภวิัตน เพื่อพฒันาการ 
เรียนการสอนในสภาพแวดลอมจริงและเสมือน แนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารในอนาคต 

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. 

∗  รายวิชาเปดใหม



10 

2726616 ∗  การออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนขั้นนํา  3(2-2-8) 
Introduction to Instructional System Design and Development 
INTRO ISD 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสือ่สาร และจิตวิทยาการเรียนรูและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับ 

การออกแบบและพฒันาสื่อการเรียนการสอนสําหรับการสอนรูปแบบตางๆ  การเรียนการสอนในหองเรียน และการ 
พัฒนาระบบการเรียนการสอน เนนขั้นตอนการวิเคราะห การออกแบบ การสราง การใช และการประเมิน 

Concepts, principles, systems theory, communication theories and psychology based 
learning and research related to design and development of instructional media for different teaching 
and learning models, classroom teaching and learning, and instructional system development with 
emphasis on analysis, design, development, implementation, and evaluation. 

2726618 ∗  การพัฒนาสือ่และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-8) 
Educational Technology Innovation and Media Development 
ED TECH MEDIA DEV 
การประยุกตทฤษฎีการเรียนรูและการวจิัยเพื่อการออกแบบสือ่และนวัตกรรมทางการศึกษา 

กระบวนการออกแบบและพฒันา การวิเคราะหเปาหมายการเรยีนรู กลุมผูเรียน สาร และคุณสมบัติของสือ่ การวางแผน 
ออกแบบ และเขียนสตอรี่บอรด การผลิตและพฒันาสือ่อยางเปนระบบ และการประเมินผล 

Application of learning theories and researches for educational innovation and media 
design; process of design and development; analysis of learning goals, audiences, message and media 
attributes; systematic media production development; planning, designing and writing a storyboard; and 
evaluation. 

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

คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใชในการออกแบบและการผลิตบทเรียน เนนการสรางบทเรียนดวยโปรแกรมชวยสราง 
บทเรียนและโปรแกรมประยุกต 

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. 

2726629 ∗  การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2(2-0-6) 
Administration of Educational Technology and Communications 
ADMIN ETC 
ทฤษฎแีละหลกัการการบริหาร  การวางแผนงาน การจัดงบประมาณ การบริการ และการออกแบบอาคาร 

สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในองคการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาองคการและการจัดระบบงาน 
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษาเชงิกายภาพและเชิงเสมือน 

Theories and principles of administrating, planning, budgeting, servicing, and designing 
buildings and facilities in educational technology and communications organizations; developing and 
managing educational technology and communications systems in real and virtual environments. 

∗  รายวิชาเปดใหม
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2726631 ∗  การออกแบบสภาพแวดลอมเสมือนทางการเรียนรู  3(3-0-9) 
Design of Virtual Learning Environment 
DES VLE 
งานวิจัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสิง่แวดลอมเสมือนทางการเรียนรูในขอบขาย 

ทางการศึกษาและองคกร เนนองคประกอบของกราฟกแอนเิมชัน่ สื่อ 3 มิติ ความเปนจรงิเชิงเสมือน ความเปนจรงิเสริม 
แนวคิดของชุมชนเสมือนทางการศึกษา โดยใชฐานจากแนวทางคอนสตรกัติวสิต 

Researches and practices in design and development of Virtual Learning Environment in 
academic and organization arenas with emphasis on components of graphic animation, 3 dimension 
environment, Virtual Reality (VR), Mix/ Augmented Reality (AR); concepts of educational virtual 
community, based on constructivist approach. 

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

บุคลากร ที่ตองทํางาน รวมกับผูอืน่รวมทัง้การฝกทักษะการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธภิาพ 
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 

2726653 ∗  การออกแบบและพฒันาการเรียนรูในองคกร  3(3-0-9) 
Design and Development of Learning in Organizations 
DES DEV LRNG ORG 
หลักการ แนวคิด และงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับปจจัยการเรยีนรูของบคุลากรในองคกรทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม 

และระดับองคกร การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู  สังคมฐานความรู และเครือขายการเรียนรู เนนการบูรณาการ 
เทคโนโลยีการศึกษาและการสือ่สารสาํหรับการเรียนรูในองคกร 

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

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

เทคโนโลยีไฮเปอรมีเดีย เครอืขายคอมพิวเตอร และระบบการบริหารการเรียน เพือ่การจัดทรัพยากรและกิจกรรมการ 
เรียนรูในมิติประสานเวลาและตางเวลา 

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 

∗  รายวิชาเปดใหม
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2726670 ∗  การเรียนรูดวยจักษภุาพ  3(3-0-9) 
Visual Learning 
VISUAL LEARNING 
ทฤษฎี แนวคิด และผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูดวยจักษภุาพ องคประกอบและกระบวนการที่ 

เกี่ยวของกับการสือ่สารดวยภาพเพื่อการเรียนการสอน ความแตกตางระหวางผูเรียนในการรับรูภาพ และ 
กระบวนการทัศนสารสนเทศในมนุษย การทาํโครงการศึกษาการเรียนรูดวยจักษภุาพ 

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 process;  projects on visual learning. 

2726711 ∗  การแพรกระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสือ่สาร  3(3-0-6) 
Diffusion of Educational Innovations and Communications 
DIFF ED INNO COMM 
บทบาทของนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร ทฤษฎแีละหลกัการแพรกระจายและการยอมรบันวตักรรม 

บทบาทของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะตัวกลางการแพรกระจาย  กลวธิใีนการแพรกระจายนวตักรรม การจัดการการ 
เปลี่ยนแปลงในสถาบนัและองคกรที่มีการแพรกระจายนวตักรรม การวเิคราะหปญหาและการออกแบบระบบเพือ่การ 
แพรกระจายนวัตกรรมการศกึษาและการสือ่สารในบริบทที่หลากหลาย 

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

2726712 ∗  เทคโนโลยสีารสนเทศกับการศึกษา  2(2-0-6) 
Information Technology and Education 
IT ED 
ลักษณะและพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการของสารสนเทศและเทคโนโลยีรวม 

สมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอมนุษย สังคม และระบบ 
การศึกษา การใชและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบตาง ๆ ทางการศึกษา 

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. 

2726731 ∗  การออกแบบระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-9) 
Design of E-learning System 
DES E-LRNG SYS 
รูปแบบของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส  การออกแบบการเรยีนการสอนในระบบการเรียน 

อิเล็กทรอนิกส การเลอืกสือ่อเิล็กทรอนิกสในการเผยแพรเนื้อหาสาระทางการเรียนและระบบการบริหารจัดการการ 
เรียนรู การประเมินผลการเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

E-learning system models; instructional design of E-learning system; selection of electronic 
media in distributing learning resources as well as learning Management System (LMS); evaluation of 
academic performances in E-learning system. 

∗  รายวิชาเปดใหม



13 

2706733 ∗  การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมและพฒันาออนไลน  3(3-0-9) 
Design of Online Training and Development Programs 
DES ONLINE TRNG 
หลักการและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพือ่การปรับปรุงสมรรถนะ/ผลการปฏิบัติงานและ 

การจัดการความรูดวยสื่ออเิล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีเครือขาย ปฏิบัติการพฒันาโปรแกรม รูปแบบการแกปญหา 
ดวยการฝกอบรมตามกรอบแนวคิดวเิคราะหอยางเปนระบบ เพื่อการพฒันาบุคลากรทั้งกอนเขาปฏิบัติงาน ระหวาง 
ปฏิบัติงาน 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 
KNOW MGT ED 
หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยดานการจัดการความรูและการพฒันาองคกรแหงการเรียนรู 

องคประกอบและกระบวนการการจัดการความรูที่มีประสิทธภิาพสําหรับองคกรทางการศึกษา  การออกแบบและ 
ประยุกตเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษาสําหรบัการจัดการความรูในองคกรทางการศึกษาประเภทตางๆ 

Principles, concepts, theories and research findings related to knowledge management and 
learning organization development; components and process of efficient knowledge management for 
educational institutions; design and implementation of educational technology and communications for 
managing knowledge in various educational institutions 

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

สื่อสารจติวิทยาการ  รวมทั้งงานวิจยัที่เกีย่วของเพื่อใชออกแบบสารสําหรับบทเรียน สือ่การเรียนการสอน กลยุทธการเรียน 
การสอน และนวตักรรมทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารการศึกษา  เพื่อการเรยีนรูที่หลากหลายในยุคสงัคมสารสนเทศ เนน 
การประยุกตใชหลกัการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาตนแบบชิ้นงาน 

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 
SEL TOP ETC 
การอภปิรายเชิงลึกเรือ่งคัดเฉพาะทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 
In-depth discussion on selected issues in educational technology and communications. 

∗  รายวิชาเปดใหม
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2726784 ∗  สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-9) 
Seminar in Research and Theory on Educational Technology 
SEM RES ET 
การสาํรวจ วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยและประเด็นทางทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับเทคโนโลยแีละสื่อสาร 

การศึกษา ประเด็นและปญหาทางเทคโนโลยีการศึกษาที่นําไปสูการออกแบบงานวิจัยทีส่รางองคความรูใหม การ 
นําเสนอโครงการวจิัย 

Surveying, analyzing, and synthesizing research findings and theoretical issues related to 
educational technology and communications; issues and problems about educational technology and 
communications leading to designing research studies; research proposal presentations. 

2726786 ∗  เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาวินิต  1(0-2-2) 
Practicum in Educational Technology   and Communications 
PRAC ETC 
การบูรณาการความรูและทักษะทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา เพื่อนาํไปปฏิบัตใินสถานการณ 

การทํางานในชีวิตจริง 
Integration of knowledge and skills in educational technology and communications for 

application to and practice in real-life working situations. 

2726787  เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3) 
Independent Study A 
INDEPENDENT STUDY A 
การศึกษาอยางลึกซึง้ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ดานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษาตามทีผู่เรียนแตละคน 

สนใจศึกษาดวยตนเองภายใตการเหน็ชอบและอนุมัติจากผูสอน 
A thorough study of any special topic of educational technology and communications 

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 
การศึกษาอยางลึกซึง้ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ดานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษาตามทีผู่เรียนแตละคน 

สนใจศึกษาดวยตนเองภายใตการเหน็ชอบและอนุมัติจากผูสอน 
A thorough study of any special topic of educational technology and communications 

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 
การศึกษาอยางลึกซึง้ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ดานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษาตามทีผู่เรียนแตละคน 

สนใจศึกษาดวยตนเองภายใตการเหน็ชอบและอนุมัติจากผูสอน 
A thorough study of any special topic of educational technology and communications 

according to the interest of individual student with the approval of the instructor.
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2726799 ∗  สารนิพนธ  6(0-0-24) 
Master Project 
MASTER PROJECT 
การศึกษาเปนรายบุคคลตามความสนใจของผูเรียนโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูกํากบัแนะนําการใช 

แหลงความรูที่เปนบุคคล สือ่วสัดุ และเทคโนโลยใีนการดําเนนิบทบาททางวิชาชีพ และกาวทันความเปลี่ยนแปลง 
ของฐานความรูในศาสตรดานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา การพัฒนาโครงการวิจัย โดยเนนกระบวนการวิจัย 
การแสดงความรูเชงิวิเคราะหอยางลุมลึก ความรูเชิงวิพากษเกีย่วกับทฤษฎแีละงานวิจัยที่จําเปนตอบทบาทและ 
สาระสาํคัญตางๆ ในวิชาชีพ การแสดงทักษะการสือ่สารระดับสูงทัง้ดวยวาจา งานเขียน และการใชเทคโนโลยี 
ขอคนพบและประเด็นปญหาทางการศึกษาระดับจลุภาคตามระบบ ขั้นตอน และหลักการทางจริยธรรมและพื้นฐาน 
ทางวิชาชีพ 

Individual study according to learners’ interest under the supervision and  guidance of 
instructors, using the human, material, and technological resources in performing their professional roles 
and keeping abreast of the field’s changing knowledge base; developing master projects with emphasis 
on research procedure; demonstrating in depth, critical knowledge of the theory and research relevant to 
professional roles and focus areas of educational technology and communications; posing advanced 
oral, written, and technological communication skills; educational findings and issues at the micro level 
according to system, procedures, and principles of the ethics and professional basics. 

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

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

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

2726811  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
Thesis 
THESIS 
งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาที่ผูเรียนสนใจ 
Individual research of students’ own interest in the area of educational technology and 

communications.
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2726816 ∗  วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต 
Thesis 
THESIS 
งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาที่ผูเรียนสนใจ 
Individual research of students’ own interest in the area of educational technology and 

communications. 

2726896 ∗ การสอบประมวลความรู 
Comprehensive Examination 
COMPREHENSIVE EXAM 
ทฤษฎีและแนวคิดทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
Theories and concepts in educational technology and communications. 

2756615  คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการศึกษา  2(2-0-6) 
Computer for Educational Research 
COMP ED RES 
ระบบการจัดการขอมูลทางการศึกษาทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณลักษณะดวยคอมพิวเตอร การ 

วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการวัด มาตรวัด และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเตรียมขอมูล 
สําหรับการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร การเลือกใชกระบวนการทางสถิติการศึกษา และการฝกใชโปรแกรม 
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และซอฟตแวรทางสถิติ การวิจัยการวัดและประเมินผล ในการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 
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,  interpretating and  reporting  the 
analysis results. 

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

หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การประเมินและวิพากษ 
งานวิจัย 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. 

2756631  การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง  2(2-0-6) 
Experimental and Quasi-Experimental Research Design 
EXP/QUAS EXP RES 
(เงือ่นไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758602, 2756627 หรือรายวชิาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
ความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง ปญหาวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิง 

ทดลองและกึ่งทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การจัดกระทํากับตัวแปรอิสระ การควบคุมตัว 
แปรเกิน การวัดตัวแปรตาม การสรางเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล และการเขียนรายงาน 
ผลการวิจัย 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 หรือรายวชิาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
กระบวนทัศนของการวิจัยเชิงธรรมชาติ ประเด็นปญหาและการออกแบบการวิจัยเชิงธรรมชาติ เทคนิค 

การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงธรรมชาติ การเขียนรายงานการ 
วิจัย 

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

∗  รายวิชาเปดใหม
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2756636* วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2  2(2-0-6) 
Educational Research Methodology II 
ED RES METHOD II 
ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อ 

พัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใชประโยชนงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัยใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

Philosophy, principles,  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. 

2757639  ทฤษฎีการวัดและการประเมิน  3(3-0-9) 
Theories of Measurement and Evaluation 
THEO MEAS/EVA 
ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองรายขอ การวัดแบบอิงเกณฑ  อิงกลุม และอิงปริ 

เขต   วิธีการเทียบคะแนน   ความลําเอียงของขอสอบและแบบสอบ  การวิเคราะหขอสอบประเภทและวิธีการหา 
ความเที่ยง 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 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
แนวคิดและหลักการของการประเมินโครงการ การประยุกตแบบจําลองในการประเมินโครงการทาง 

การศึกษา ธุรกิจ การฝกอบรม  และการบริการสังคม กระบวนการประเมินโครงการ การกําหนดตัวบงชี้ของผล 
ประเมิน  ไดแก ตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับผลของโครงการ ผลกระทบ ความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ตัวอยางการ 
ประเมินโครงการ ขั้นตอนการประเมินโครงการตั้งแตการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการจนถึงการนําเสนอผล 
การประเมิน 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.
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2757652  ทฤษฎีการประเมิน  2(2-0-6) 
Evaluation Theories 
EVAL THEORIES 
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
ทฤษฎีการประเมิน  พัฒนาการของแบบจําลองการประเมิน  เปาหมายและบทบาทของการประเมิน การ 

จําแนกประเภทของรูปแบบการประเมิน 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. 

2757656  การออกแบบการประเมินความตองการจําเปน  3(3-0-9) 
Needs Assessment Design 
NA DSGN 
มโนทัศนและการวางแผนการประเมินความตองการจําเปน การใชเทคนิคกลุมสมมุตินัย เดลฟาย เสียง 

จากภาพ สตอรีบอรด การสรางภาพกางปลา แผนที่มโนทัศน และการวิเคราะหฟอลตทรี ในการประเมินความ 
ตองการจําเปนทางการศึกษา การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน การกําหนดเกณฑและการ 
ตีความหมาย การนําเสนอผลการประเมินความตองการจําเปน และการนําไปใชในการวางแผนและพัฒนา เนนการ 
ออกแบบและกระบวนการประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ 

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

บรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหไคสแควร 
และการวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม การวิเคราะหพัฒนาการ การ 
วิเคราะหจําแนก การวิเคราะหตัวแปรพหุ การนําเสนอสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกํากับติดตามและการ 
ประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเพื่อการวิจัย เนนการเตรียมขอมูล การลงรหัสขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปรผล การลงสรุปขอคนพบจาก 
งานวิจัย 

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. 

2758603  สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  2(2-0-6) 
Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research 
NONPAR STAT BEH SC 
ความเชื่อถือไดของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลที่เปนความถี่ดวยการหาคาความ 

เกี่ยวของดวย ไค-สแควร และดัชนีอื่น การวิเคราะหสัดสวนดวยวิธีของกูดแมน-คลอสคอล,โคเฮน และเคนดอล การ 
วิเคราะหดวยลอก-ลิเนียร การวิเคราะหขอมูลที่เปนลําดับที่ดวยการหาคาความสอดคลองดวยวิธีของโคเฮน,  โร 
ของสเปยรแมน และ เคน ดอล การทดสอบนัยสําคัญของตัวอยางกลุมเดียวและหลายกลุมของขอมูลความถี่และ 
ลําดับที่โดยวิธีของแมคนีมาร, ฟชเชอร, โคแครน, โคโลโมโกรอฟ-สเมิอนอฟ,  วิลคอกซัน, แมน-วิทนี การทดสอบ 
มีเดียน วอลด วอฟโฟวิทซ ฟรายดแมน, คลัสคอล-วอลลิส การวิเคราะหขอมูลบอกชวงดวยวิธีของวอลสซ และการ 
ทดสอบสุม 

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.
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2758608 ∗ สถิติประยุกตทางการศึกษา 2  2(2-0-6) 
Applied Statistics in Education II 
APP STAT ED II 
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758602 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
วิธีรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และสหสัมพันธ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง 

อนุมาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร 
การวิเคราะหสหสัมพันธบางสวน สหสัมพันธแบงสวน สหสัมพันธพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตางๆ 
การวิเคราะหถดถอยโลจิสติก เนนการใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

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

inferential  statistics: analysis  of  variance,  analysis  of  covariance,  partial  correlation,  part  correlation, 
multiple correlation,  regression, and  logistic  regression, with emphasis on  the application of computer 
packages in data analysis and interpretation. 

2758616* สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง  3(3-0-9) 
Advanced Applied Statistics in Education 
ADV APP STAT ED 
(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2758608 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
วิธีรวบรวมขอมูลจากการวิจัยที่มีหลายตัวแปร ประเภทของขอมูล  การตรวจสอบความเชื่อถือไดของ 

ขอมูล การวิเคราะหตัวแปรพหุ ไดแกการวิเคราะหความแปรปรวนพหุ  การวิเคราะหการจําแนกพหุ การวิเคราะห 
แคโนนิคอล การวิเคราะหการจัดจําแนกพหุ การวิเคราะหตัวประกอบเชิงสํารวจและเชิงยืนยัน การวิเคราะหเสนทาง 
เนนการใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

(Condition: PRER 2758608 or C.F.) 
Techniques  of  data  collection from  research  having  multiple  variables;  type  of  data;  data 

reliability  inspection;  multivariate  analysis  techniques:  multiple  analysis  of  variance,  discriminant 
analysis,  canonical  analysis,  multiple  classification  analysis,  exploratory  and  confirmatory  factor 
analyses, path analysis, with emphasis on  the application of computer packages in data analysis and 
interpretation. 

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

สรางสรรค ปจจัยที่มีผลตอความคิดริเริ่มสรางสรรค การสงเสรมิทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการคิด 
แกปญหาในเชงิสรางสรรค 

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 
กระบวนการทางจิตวิทยาของการสือ่สารและการชักจูงการเรียนรูเจตคติและบุคลิกภาพของผูสงและ 

ผูรับสาร กระบวนการสือ่สารของบุคคลในระดับตางๆ ในหนวยงานหรอืองคการ วธิีการสื่อสารและทักษะการ 
ติดตอสื่อสาร เทคนิควธิีการชักจูง ผลกระทบของการสือ่สาร และการชักจูงที่มีตอประสทิธภิาพการทํางานในองคการ 

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. 

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

เรียนรูที่มีประสิทธภิาพ 
Principles and theories of human learning; application of those principles and theories to 

management for effective learning. 

เปรยีบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดมิและหลักสตูรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุงใหม  หมายเหตุ 

1.  โครงสราง 
แผน ก แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 1 
ไมมี  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  36  หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ก แบบ ก 2 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  40  หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน  28  หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน  24  หนวยกิต 
รายวิชาบังคับรวม  8  หนวยกิต  รายวิชาบังคับรวม  4  หนวยกิต 
รายวิชาบังคับเฉพาะ  15  หนวยกิต  รายวิชาบังคับเฉพาะ  13  หนวยกิต 
รายวิชาเลือก  5  หนวยกิต  รายวิชาเลือก  7  หนวยกิต
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุงใหม  หมายเหต ุ

จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  12  หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ  12  หนวยกิต 

แผน ข  แผน ข 
ไมมี  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน  36  หนวยกิต 
รายวิชาบังคับรวม  4  หนวยกิต 
รายวิชาบังคับเฉพาะ  13  หนวยกิต 
รายวิชาเลือก  13  หนวยกิต 
สารนิพนธ  6  หนวยกิต 

2.  รายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน 
ไมมี  2476501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน  2(2-0-6) 
รายวิชาบังคับรวม  8  หนวยกิต  รายวิชาบังคับรวม  4  หนวยกิต 
2701699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย  2(2-0-6)  -  ตัดออก 
2702601 สถิติประยุกตทางพฤติกรรมศาสตร 1  3(3-0-9)  2758602  สถิติประยุกตทางการศึกษา 1  2(2-0-6)  ปรับรายวิชา 
2702621 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 1  3(3-0-9)  2756627  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1  2(2-0-6)  ปรับรายวิชา 
รายวิชาบังคับเฉพาะ  15 หนวยกิต  รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  13 หนวยกิต 
2726600 เทคโนโลยีและการศึกษารวมสมัย  3(3-0-9)  2726601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน  3(3-0-9)  ปรับรายวิชา 
2726615 การออกแบบระบบการผลิตสื่อการเรียน 

การสอน  2(1-2-5) 
2726616 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียน 

การสอนขั้นนํา  3(2-2-8) 
ปรับรายวิชา 

2726624 การผลิตส่ือโสตทัศน  3(1-4-7)  2726618 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง 
เทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-8) 

ปรับรายวิชา 

2726772 การบริหารศูนยวิทยบริการ  2(2-0-6)  หลักสูตรเดิมวิชา 
2726772 ปรับชื่อ 
วิชาและเน้ือหาเปน 
2726629 และปรับ 
เปนวิชาเลือก 

2726782 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวินิต  1(0-2-2)  2726786 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวินิต  1(0-2-2)  ปรับชื่อวิชาและ 
ลักษณะรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

2726783 งานวิจัยและทฤษฎีสื่อการเรียนการสอน  2(2-0-6) 
2726785 สัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา  2(2-0-6) 

2726784 สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทาง 
เทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-9) 

หลักสูตรใหมรวม 
วิชา 2726783 และ 
2726785 ไวดวยกัน 

รายวิชาเลือก  5 หนวยกิต  รายวิชาเลือก (แผน ก แบบ ก2 7 หนวยกิต แผน ข 13  หนวยกิต) 
2726629 การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

2(2-0-6) 
รายวิชาเปดใหม 

2726631 การออกแบบสภาพแวดลอมเชิงเสมือน 
3(3-0-9) 

รายวิชาเปดใหม 

2726750 การจัดการความรูในการศึกษา  3(3-0-9)  รายวิชาเปดใหม
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กลุมวิชาการผลิตส่ือการเรียนการสอน  ในหลักสูตรใหมจะไมแบงรายวิชาเลือกเปนกลุมวิชาตางๆ 
2726612 การเขียนบทสําหรับสื่อการศึกษา  2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726619 เทคนิคการออกแบบสําหรับการใชสื่อประสม 2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726616 การสอนแบบโปรแกรมและการปฏิบัติการผลิต2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726631 การผลิตส่ือเพื่อการศึกษานอกระบบ  2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726648 การถายภาพขั้นสูงเพื่อการศึกษา  2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726660 การผลิตรายการวิทยุการศึกษาขั้นสูง  2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726661 การผลิตรายการโทรทัศนการศึกษาขั้นสูง  2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726662 การผลิตภาพยนตรการศึกษา  2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726670 การเรียนรูทางจักษุภาพ  3(3-0-9)  2726670 การเรียนรูทางจักษุภาพ  3(3-0-9)  คงเดิม 
2706672 การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนา 
ออนไลน  3(1-4-5) 

2726733 การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนา 
ออนไลน  3(3-0-9) 

ปรับจํานวน 
หนวยกิตรายวิชา 

2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน  3(2-2-8)  2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน  3(2-2-8)  คงเดิม 
2726779 ประสบการณภาคสนามทางเทคโนโลยี 

การศึกษา  2(1-2-5) 
2726780 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา  2(2-0-6) 
2726785 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา  2(2-0-6) 

เปนรายวิชาท่ีปด 
มากกวา 5 ป 
ปรับชื่อวิชาและ 
ลักษณะรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

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 พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อ 

การเรยีนการสอน  3(3-0-9) 
2726791 พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อการ 

เรียนการสอน  3(3-0-9) 
คงเดิม 

กลุมวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  ในหลักสูตรใหมจะไมแบงรายวิชาเลือกเปนกลุมวิชาตางๆ 
2726610 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  1(0-2-2)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726620 คอมพิวเตอรชวยสอน  2(1-2-5)  2726620 คอมพิวเตอรชวยสอน  2(1-2-5)  คงเดิม 
2726621 การใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน  2(2-0-6)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726616 การสอนแบบโปรแกรมและการปฏิบัติ 

การผลติ  2(1-2-5) 
เปนรายวิชาท่ีปด 
มากกวา 5 ป
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2726663 การจัดพิมพแบบตั้งโตะสําหรับสิ่งพิมพ 
การศึกษา  2(1-2-5) 

เปนรายวิชาท่ีปด 
มากกวา 5 ป 

2726670 การเรียนรูทางจักษุภาพ  3(3-0-9)  เปนรายวิชาท่ีปด 
มากกวา 5 ป 

25726720 คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการเรียน 
การสอน  2(1-2-5) 

เปนรายวิชาท่ีปด 
มากกวา 5 ป 

2726721 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน  3(2-2-8) 

ซ้ํากับรายวิชาใน 
กลุมวิชาการผลิตส่ือ 
การเรียนการสอน 

2726779 ประสบการณภาคสนามทางเทคโนโลยี 
การศึกษา  2(1-2-5) 

เปนรายวิชาท่ีปด 
มากกวา 5 ป 

2726780 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและ 
สื่อสารการศึกษา2(2-0-6) 

ปดเน่ืองจากซ้ํากับ 
รายวิชาในกลุมวิชา 
การผลิตส่ือการเรียน 
การสอน 

2726787 เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3) 
2726788 เอกัตศึกษา ข  2(2-0-6) 
2726789 เอกัตศึกษา ค  3(3-0-9) 
2726791 พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อ 

การเรียนการสอน  3(3-0-9) 
2726795 การออกแบบระบบการเรียนดวย 

อิเลก็ทรอนิกส  2(1-2-5) 
2726731 การออกแบบระบบการเรียนดวย 

อิเล็กทรอนิกส  3(3-0-9) 
ปรับจํานวน 
หนวยกิตรายวิชา 

กลุมวิชาการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน  ในหลักสูตรใหมจะไมแบงรายวิชาเลือกเปนกลุมวิชาตางๆ 
2726619 เทคนิคการออกแบบสําหรับการใชสื่อประสม 2(1-2-5)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726632 การพัฒนาโฮมเพจการศึกษา  3(2-2-8)  เปนรายวิชาท่ีปด 

มากกวา 5 ป 
2726651 การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา  2(1-2-5)  2726651 การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา  2(1-2-5)  คงเดิม 

2726652 เทคโนโลยีการศึกษาในการฝกอบรม  2(1-2-5)  2726653 การออกแบบและพัฒนาการเรียนรูในองคกร 
3(3-0-9) 

หลักสูตรเดิมวิชา 
2726652 ปรับชื่อ 
วิชาและเน้ือหาเปน 
2726701 

2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน  2(1-2-5)  2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน  2(1-2-5)  คงเดิม
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2726700 การส่ือสารในการเรียนการสอน  2(2-0-6)  2726711 การแพรกระจายนวัตกรรมการศึกษา 
และการส่ือสาร  3(3-0-6) 

2726712 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา  2(2-0-6) 

เดิมเปนรายวิชา 
เลือกสําหรับ 
หลักสูตรครุศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
และสื่อสาร 
การศึกษาทางสาขา 
มีมติใหนิสิตใน 
หลักสูตรครุศาสตรม 
หาบัณฑิตสาขาวิชา 
เทคโนโลยีและ 
สื่อสารการศึกษา 
สามารถเลือกเรียน 
ได 

2726715 การออกแบบระบบเพื่อการพัฒนาผลผลิต 
การเรียนการสอน  3(3-0-9) 

เปนรายวิชาท่ีปด 
มากกวา 5 ป 

2726652  การประยุกตการพัฒนาการเรียนการสอน 
ในองคกร  2(1-2-5) 

หลักสูตรเดิมวิชา 
2726652 ปรับชื่อ 
วิชาและเน้ือหาเปน 
2726653 

2726779 ประสบการณภาคสนามทางเทคโนโลยี 
การศึกษา  2(1-2-5) 

เปนรายวิชาท่ีปด 
มากกวา 5 ป 

2726780 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและ 
สื่อสารการศึกษา  2(2-0-6) 

ปดเน่ืองจากซ้ํากับ 
รายวิชาในกลุม 
วิชาการผลิตส่ือการ 
เรียนการสอน 2726787 เอกัตศึกษา ก  1(1-0-3) 

2726788 เอกัตศึกษา ข  2(2-0-6) 
2726789 เอกัตศึกษา ค  3(3-0-9) 
2726791 พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อ 

การเรียนการสอน  3(3-0-9)
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2756615  คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัยทางการศึกษา2(2-0-6) 
2756630  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 2(2-0-6) 
2756631  การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 

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  การออกแบบการประเมินความตองการจําเปน 

3(3-0-9) 
2758602  สถิติประยุกตทางการศึกษา 1 2(2-0-6) 
2758603  สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรม 

ศาสตร 2(2-0-6) 
2758608  สถิติประยุกตทางการศึกษา 2 2(2-0-6) 
2758616  สถิติประยุกตทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9) 
3800351  จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค  3(3-0-6) 
3800606  จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-9) 
3800714  จิตวิทยาการเรียนรูมนุษย 2(2-0-6) 

เดิมเปนรายวิชา 
เลือกสําหรับ 
หลักสูตรครุศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
และสื่อสาร 
การศึกษา ทางสาขา 
มีมติใหนิสิตใน 
หลักสูตรครุศาสตรม 
หา-บัณฑิตสาขาวิชา 
เทคโนโลยีและ 
สื่อสารการศึกษา 
สามารถเลือกเรียน 
ได 

การสอบประมวลความรู 
ไมมี 

การสอบประมวลความรู 

2726896  การสอบประมวลความรู 
เปดใหมสําหรับ 
แผน ข 

สารนิพนธ 
ไมมี 

สารนิพนธ 

2726799  สารนิพนธ  6(0-0-24) 
รายวิชาเรียนเปด 
ใหมสําหรับแผน ข 

วิทยานิพนธ 

2726811  วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 

2726811  วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต  คงเดิม 
วิทยานิพนธ 

2726816  วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต 
เปดใหมสําหรับแผน 
ก  แบบ ก 1 

แนวทางและเปาหมายการนํา E-learning มาเสรมิการเรยีนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ดวยระบบบริหารจัดการเรียนรู 

Blackboard ในสัดสวน 20 -30% ตอรายวชิา 

การประกันคุณภาพของหลกัสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประชุมกําหนดทิศทาง วางแผนการดําเนินงาน และติดตามผล 
วิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานเพือ่เปนแนวทางในการทบทวนหลักสูตรทุกปกอนรับนสิิต 
รุนใหม
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
- ดานวัสดอุุปกรณการเรียนการสอน 
มีการจัดทําแผนดําเนนิงานและแผนงบประมาณในการจัดหาวัสดอุุปกรณการเรียนการสอนที่มอียู 

และความตองการของวสัดุอุปกรณการเรียนการสอนเพิ่มเติม จัดสรรวสัดุอปุกรณการเรียนการสอนอยางมีระบบ 
ตรวจสอบ ประเมินการจัดสรรวัสดอุุปกรณการเรียนการสอนและหาแหลงทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณการเรียนการสอน 

- ดานบุคลากร มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สาร 
การศึกษา 

- ดานหองเรียน หองปฏบิัติการ มีการพฒันาหองเรียน หองปฏบิัติการใหทันสมัย และไดมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษา 

การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
มีระบบอาจารยทีป่รึกษา ใหคําแนะนํานสิิตเกี่ยวกบัการลงทะเบียนเรียนวชิาการ และการดาํเนินชวีิต 

จัดประสบการณการเรียนรูแกนสิิต จัดฝกอบรมเชิงวิชาการโดยนักวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา 

ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 
ผลิตบัณฑิตเขาสูสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานราชการและเอกชนที่ 

เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษาทั่วประเทศ 

การพัฒนาหลกัสูตร 
จัดใหมีการประเมินหลักสูตรโดยใชระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย (CU-CQA) 

มีการประเมินและปรับปรงุหลักสูตรทุก 5 ป ในดานของสาระเนื้อหาวชิา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและ 
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางเต็มที่ โดยกําหนดการประเมนิครั้งแรกในป พ.ศ. 2555


