
ปจจุบันสภาพการณทางดานเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและการศึกษา ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําให
การบริหารงานขององคกรตางๆ ตองปรับตัวใหทันตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนท่ีบุคลากรใน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนตองมีความรู 
ความสามารถเพียงพอท่ีจะสนองตอบตอปญหาความตองการ
ตางๆ และการพัฒนาองคกรไดอย างมีประสิทธิภาพท่ี
สนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกบุคลากร เพ่ือ
พัฒนาความรูในระดับท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยี
การศึกษา ท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอน
ของประเทศไทย  

เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหแกบุคลากรไดรับการ
เพ่ิมพูนความรูทางดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
ภา ค วิ ช า เ ทค โ น โล ยี ก า ร ศึ ก ษ า  คณะ ศึ ก ษา ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(โครงการพิเศษ) ข้ึน เพ่ือมุงเนนการผลิตบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีจะพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยตอไป  

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.   เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา             
มี คุณภาพ  มีความ รู  ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือสนองตอความตองการของภาครัฐและเอกชน 

 2.   เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษา 
ในสวนขององคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนใหสอดคลอง
กับความเจริญของประเทศ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา ใน
สวนมีคุณภาพและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณตอสาขา
อาชีพ 

4.  เพ่ือสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนา
วิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษา 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก   
     สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. คุณสมบัติอื่นใหเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

วิธีคัดเลือก 

     พิจารณาจากคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประสบการณ 
การทํางานและประเมินศักยภาพดวยการสัมภาษณ 
 

หลักฐานในการสมัคร 

หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา    
  1.  สําเนาปริญญาบัตร  1  ฉบับ 
  2.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี(Transcript) 1 ฉบับ 
  3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ 
      1  ฉบับ 
  4.  รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป  
 

การรับสมัคร 

   1. เปดรับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 17 เมษายน - 16 มิถุนายน 2556   
ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภายในวันเสารท่ี  
6 กรกฎาคม 2556 ต้ังแตเวลา 09.00 - 18.00 น. (ไมเวน
วันหยุดราชการ) ติดตอขอรับใบสมัครและสมัครไดท่ี ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ชั้น 3  หอง NCB 302/1  
หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีเบอรโทรศัพท 02-310-8319, 
088-499-2906 ดาวนโหลดใบสมัครและติดตอขอมูลขาวสาร 
 ไดท่ี http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/ 
   2.  ชําระเงินคาสมัครสอบ 500 บาท เปนเงินสดในวันท่ีมาสมัครและ
ทางมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐานการชําระเงิน 
   3.  การชําระเงินคาข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษา ใหชําระ
เปน ดราฟเงินสด (แคชเชียรเช็ค) สั่งจายมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
จํานวนเงิน 25,000.- บาท     

ข้ึนทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

 เตรียมเอกสารตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
    1. สําเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภา จํานวน 2 ชุด 
    2. สําเนา ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จํานวน 2 ชุด 
    3. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให 
       จํานวน 2 ชุด 
    4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด 
    5. รูปถาย จํานวน 1 นิ้ว จํานวน 3 ใบ 
    6.  เอกสารใบประกอบวิชาชีพครู (ถาม)ี จํานวน 1 ชุด 
    7. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล,คํานําหนานาม, 
       ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถาม)ี จํานวน 2 ชุด 

เปดเรียน 

     เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ในวันเสารท่ี ๒๗ กรกฎาคม 
2556 
         วันเวลาบรรยาย 
                     วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น. 
                     วันอาทิตย เวลา 08.00 - 12.00 น. 

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต ศึกษารายวิชา     
33 หนวยกิต  การศึกษาอิสระ 6 หนวยกิต และตองสอบประมวล   
ความรู  รวามท้ังตองเรียนวิชาพ้ืนฐาน ดังนี้    

          1. นักศึกษาทุกคนตองเรียน วิชา ECT 6000  (ภาษาอังกฤษทาง
เทคโนโลยีการศึกษา)  (3) หนวยกิต และสอบผาน เกรด S 

            (ไมนับหนวยกิต) 
        2. สําหรับนักศึกษาท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูทางการศึกษา หรือดาน

เทคโนโลยีการศึกษา ตองเรียนกระบวนวิชาพ้ืนฐาน   
     ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1 (3) 
     ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 (3)   
           และสอบผาน เกรด S (ไมนับหนวยกิต) 
 

ปริญญาที่ไดรับ 

    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
                        ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)   
    Master  of  Education  (Educational Communication  
                                  and Technology)       
    M.Ed. (Educational Communication and Technology) 
 

ระบบการศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

 ระบบการ ศึกษาเปนแบบทวิภาค (semester system) 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา เรียนคร้ังละ 1 วิชาจนจบ 
แลวจึงเรียนวิชาถัดไป (block course system)    แตละวิชามีชั่วโมง
การเรียนรวม   ไมนอยกวา  48  ชั่วโมง (วิชาละ 3 หนวยกิต)  เรียนวัน
เสารเวลา 08.00 - 17.00 น. และ วันอาทิตย  เวลา 08.00 – 12.00 น.      
เรียนท่ีหอง NCB 208 อาคารนครชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร  

 



อาจารยผูสอน 

รองศาสตราจารยดร.วีระ   ไทยพานิช 
รองศาสตราจารยดร.ปญญา   ศิริโรจน 
รองศาสตราจารยศุภนิต   อารีหทัยรัตน 
รองศาสตราจารยตวงแสง   ณ นคร 
ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย   ตันศิริ 
ผูชวยศาสตราจารยดารา   รัชนิวัต 
ผูชวยศาสตราจารยไพศาล   สุวรรณเศรษฐ 
ผูชวยศาสตราจารยจามรี   ศิริภัทร 
อาจารยทวีศักด์ิ   อาจารยางกูร 
อาจารยนพพร   ไวคกุล 
อาจารยยศระวี  วายทองคํา 
อาจารยดร.สุพจน  อิงอาจ 
อาจารยดร.ศยามน  อินสะอาด 
อาจารยทิชพร  นามวงศ 
อาจารยกนกวรรณ  จันทรมา 

รายวิชาที่ศึกษา 

RAM 6000 ความรูคูคุณธรรม               (3)  
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา               (3)  
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา  (3) 
(วิชา ECT 6001 และ ECT 6002 สําหรับนักศึกษาท่ีไมมีพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีการศึกษาและประสบการณทางดานการศึกษาเรียน) 
ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1  (3) 
ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 (3) 
EDF 6003 ปรัชญาการศึกษา   3 
MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 
ECT 6101 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัยและ 
 การพัฒนาระบบการสอน  3 
ECT 6102 การจัดการระบบเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 การศึกษา   3 
ECT 6201 การออกแบบสาร กราฟกและการ 
 ถายภาพเพ่ือการศึกษา  3 
ECT 6404 ระบบการศึกษาทางไกล  3 
ECT 6501 การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน  3 
ECT 6503 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส  3 
ECT 6601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 
 

ECT 6701 ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี 
 การศึกษา     3 
ECT 6702 เทคโนโลยีการฝกอบรม  3 
ECT 7097    การสอบประมวลความรู                  (3) 
ECT 7096   การศึกษาอิสระ   6 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร              39   หนวยกิต 
*หมายเหตุ : (3) หมายถึง วิชาท่ีไมนับหนวยกิต  
 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
       คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เปนจํานวนเงิน 145,000.- บาท   
รวมหนังสือที่ใชในการศึกษาเปนภาษาไทย  
(รวมคาใชจายศึกษาดูงาน ณ ประเทศกลุมอาเซียน โครงการ
สนับสนุนคาใชจาย คนละ 18,000.-บาท) แบงชําระเปน 6 งวด ดังน้ี 
งวดที่ 1  ชําระวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา                                   

ถึง 27 กรกฎาคม 2556   จํานวนเงิน  25,000.- บาท 
งวดที่ 2  ชําระเดือนตุลาคม 2556 
 จํานวนเงิน       20,000.- บาท 
งวดที่ 3  ชําระเดือนมกราคม 2557 
 จํานวนเงิน      20,000.- บาท 
งวดที่ 4  ชําระเดือนเมษายน 2557 
 จํานวนเงิน    20,000.- บาท 
งวดที่ 5  ชําระเดือนกรกฎาคม 2557 
 จํานวนเงิน    20,000.- บาท 
งวดที่ 6  ชําระเดือนตุลาคม 2557 
 จํานวนเงิน     20,000.- บาท 
งวดที่ 7  ชําระเดือนมกราคม 2558 
 จํานวนเงิน     20,000.- บาท 
และชําระเงินคาลงทะเบียนสอบประมวลความรู    
 จํานวนเงิน  3,000.- บาท 
คาลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน วิชาละ 1,000.- บาท   
รวม 2 วิชา (สําหรับนักศึกษาท่ีไมมีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา 

และประสบการณทางดานการศึกษาเทานั้น) 
 

 
 

 
 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

( สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุนท่ี 2 

 
ศึกษานอกเวลาราชการ 

วันเสาร  เวลา 08.00 - 17.00 น. 
วันอาทิตย เวลา 08.00 - 12.00 น. 
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกลุมอาเซียน 

 
แนะนําการศึกษา และการรับสมัคร 

ปการศึกษา 2556 
 


