
ปัจจุบันสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและการศึกษา ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
การบริหารงานขององค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีบุคลากรใน
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต้องมีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอท่ีจะสนองตอบต่อปัญหาความต้องการ
ต่างๆ และการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ี
สนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากร เพื่อ
พัฒนาความรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ของประเทศไทย  

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคลากรได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
ภ า ค วิ ช า เ ทค โน โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษา  คณะ ศึ กษ า ศา ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา
(โครงการพิเศษ) ขึ้น  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา             
มี คุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อสนองต่อความต้องการของภาครัฐและเอกชน 

 2.   เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษา 
ในส่วนขององค์กรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเจริญของ
ประเทศ 

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา ใน
ส่วนมีคุณภาพและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อสาขา
อาชีพ 

4.  เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
วิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก   
     สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

วิธีคัดเลือก 

     พิจารณาจากคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 
การท างานและประเมินศักยภาพด้วยการสัมภาษณ์ 

หลักฐานในการสมัคร 

หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า    
  1.  ส าเนาปริญญาบัตร  1  ฉบับ 
  2.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาช้ันปริญญาตรี(Transcript) 1 ฉบับ 
  3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ   1  ฉบับ 
  4.  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป  

การรับสมัคร 

   1. ขอรับใบสมัครและสมัคร ได้ท่ีภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  อาคารนครชุม  ชั้น 3 
ห้อง NCB 302/1  ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  
09.00 – 17.00 น.  และวันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. หรือ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 0-2310-8319,          
081-818-1851  รับสมัครถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2557 
   2. สมัครทาง Online ท่ี http://www.oros.ru.ac.th/Mrgrad.jsp   
(สมัครได้ทุกวัน)  ช าระเงินค่าสมัครท่ีธนคารทหารไทย หรือธนาคารไทย
พาณิชย์  ได้ทุกสาขา  ภายในก าหนด 5 วัน นับแต่วันท่ีสมัครทาง 
Online 
   3.  ช าระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท  

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

 เตรียมเอกสารตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 
    1. ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภา จ านวน 2 ชุด 
    2. ส าเนา ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จ านวน 2 ชุด 
    3. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให้  จ านวน 2 ชุด 
    4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด 
    5. รูปถ่าย จ านวน 1 น้ิว จ านวน 3 ใบ 
    6.  เอกสารใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้าม)ี จ านวน 1 ชุด 
    7. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล ฯลฯ (ถ้าม)ี จ านวน 2 ชุด 
 

 

เปิดเรียน 

     เปดิเรียน เดือน กรกฎาคม 2557 
 วันเวลาบรรยาย    วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 
                     วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา     
33 หน่วยกิต  การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต และต้องสอบประมวล   
ความรู้  รวามท้ังต้องเรียนวิชาพื้นฐาน ดังน้ี    

          1. นักศึกษาทุกคนต้องเรียน วิชา ECT 6000  (ภาษาอังกฤษทาง
เทคโนโลยีการศึกษา)  (3) หน่วยกิต และสอบผ่าน เกรด S 

            (ไม่นับหน่วยกิต) 
        2. ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา หรือด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา ต้องเรียนกระบวนวิชาพื้นฐาน   
     ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1 (3) 
     ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 (3)   
           และสอบผ่าน เกรด S (ไม่นับหน่วยกิต) 

ปริญญาที่ได้รับ 

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

ระบบการศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (semester system) 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา เรียนครั้งละ 1 วิชาจนจบ 
แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป (block course system)    แต่ละวิชามีชั่วโมง
การเรียนรวม   ไม่น้อยกว่า  48  ชั่วโมง (วิชาละ 3 หน่วยกิต)  เรียนวัน
เสาร์เวลา 08.00 - 17.00 น. และ วันอาทิตย์  เวลา 08.00 – 12.00 น.      
เรียนท่ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วิทยาเขตบางนา  

 

http://www.oros.ru.ac.th/Mrgrad.jsp


 

อาจารย์ผู้สอน 

รองศาสตราจารย์ดร.วีระ   ไทยพานิช 
รองศาสตราจารย์ดร.ปัญญา   ศิริโรจน์ 
รองศาสตราจารย์ศุภนิต   อารีหทัยรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ตวงแสง   ณ นคร 
รองศาสตราจารย์ศุภชัย   ตันศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารา   รัชนิวัต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี   ศิริภัทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์  อิงอาจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศระวี  วายทองค า 
อาจารย์ทวีศักดิ์   อาจารยางกูร 
อาจารย์นพพร   ไวคกุล 
อาจารย์ดร.ศยามน  อินสะอาด 
อาจารย์ทิชพร  นามวงศ์ 
อาจารย์กนกวรรณ  จันทร์มา 

รายวิชาที่ศึกษา 

RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม               (3)  
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา               (3)  
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา  (3) 
(วิชา ECT 6001 และ ECT 6002 ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่มีพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการศึกษาและประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเรียน) 
ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1  (3) 
ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 (3) 
EDF 6003 ปรัชญาการศึกษา   3 
MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 
ECT 6101 เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยและ 
 การพัฒนาระบบการสอน  3 
ECT 6102 การจัดการระบบเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 การศึกษา   3 
ECT 6201 การออกแบบสาร กราฟิกและการ 
 ถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา  3 
ECT 6404 ระบบการศึกษาทางไกล  3 

 
ECT 6501 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3 
ECT 6503 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  3 
ECT 6601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 
ECT 6701 ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี 
 การศึกษา     3 
ECT 6702 เทคโนโลยีการฝึกอบรม  3 
ECT 7097    การสอบประมวลความรู้                  (3) 
ECT 7096   การศึกษาอิสระ   6 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร              39   หน่วยกิต 
*หมายเหตุ : (3) หมายถึง วิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต  
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

       ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เป็น
จ านวนเงิน 145,000.- บาท รวมหนังสือที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาษาไทย (รวม
ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย คนละ 18,000.-บาท) แบ่งช าระเป็น  
7 งวด ดังน้ี 
งวดท่ี 1  ช าระวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
        วันท่ี 28 มิถุนายน 2557 จ านวนเงิน 25,000.- บาท 
งวดท่ี 2  ช าระเดือนกันยายน 2557 จ านวนเงิน 20,000.- บาท 
งวดท่ี 3  ช าระเดือนธันวาคม 2557 จ านวนเงิน 20,000.- บาท 
งวดท่ี 4  ช าระเดือนมีนาคม 2558 จ านวนเงิน 20,000.- บาท 
งวดท่ี 5  ช าระเดือนมิถุนายน 2558 จ านวนเงิน 20,000.- บาท 
งวดท่ี 6  ช าระเดือนกันยายน 2558 จ านวนเงิน 20,000.- บาท 
งวดท่ี 7  ช าระเดือนธันวาคม 2558 จ านวนเงิน 20,000.- บาท 
และช าระเงินค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้  
จ านวนเงิน 3,000.- บาท   
ค่าลงทะเบียนวิชาปรับพ้ืนฐาน วิชาละ   1,000.- บาท   
รวม 2 วิชา (ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา 
และประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเท่าน้ัน) 

 
 

 
 

 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาเขตบางนา โครงการพิเศษ  

รุ่นที่ 1 แผน ข 
 

ศึกษานอกเวลาราชการ 
วันเสาร์  เวลา 08.00 - 17.00 น. 

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม 

 
แนะน าการศึกษา และการรับสมัคร 

ปีการศึกษา 2557 


