
ค าอธิบายรายวิชา  (COURSE  DESCRIPION) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา  (หลักสูตร 4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2551) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ET 131 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3 หน่วยกิต 
   (Computer for instruction) 
   ศึกษาลกัษณะ ชนิดประเภทของคอมพวิเตอร์ ระบบเครือข่ายประเภทต่างๆ ที่ใชท้าง

การศึกษาในปัจจุบนั การน าคอมพวิเตอร์มาใชใ้นการบริหาร การผลิตงานดา้นการ
เรียนการสอนดว้ยชุดโปรแกรมส าเร็จรูป การสืบคน้ขอ้มูลและส่ือสารในระบบ
เครือข่ายประเภทต่างๆ โดยเนน้การปฏิบติั 

ET  200 ทฤษฎีและการออกแบบศิลป์เพื่อผลิตส่ือการศึกษา 3 หน่วยกิต 
ศึกษาทฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์และทฤษฎีสี การออกแบบพื้นฐานเพือ่สร้างทกัษะใน
การน าไปผลิตส่ือทางการศึกษา 

ET 201 เทคโนโลยีการศึกษา          3 หน่วยกิต 
  (Educational  Technology) 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา  ระบบการเรียนการสอน  
การเลือก  การผลิต  การใชแ้ละเทคนิคการประเมินวสัดุอุปกรณ์และกิจกรรม
การศึกษา 
General  Knowledge  of  Educational  Technology  and innovation, instructional 
system,  election,  production, utilization and techniques for evaluation of 
educational materials, equipment and activities in education.  

ET 211  การออกแบบและการผลิตส่ือกราฟิก 3 หน่วยกิต 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วสัดุอุปกรณ์ การวางแผน การออกแบบ ตวัอกัษร 
ภาพประกอบ เพีอ่น ามาผลิตส่ือกราฟิกโดยเนน้การฝึกปฏิบตั ิ

ET212    การออกแบบและผลิตเอกสารส่ิงพิมพ์ทางการศึกษา 3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวติัการพมิพ ์และระบบการพมิพ ์ การออกแบบส่ิงพมิพ ์การจดัภาพประกอบ 
การเลือกแบบตวัอกัษร การวางรูปเล่ม การเขา้เล่ม เพือ่การผลิตส่ิงพมิพท์างการศึกษา
ประเภทต่างๆ 

ET 213  การออกแบบตัวอักษร 3 หน่วยกิต 
  (Lettering Design) 

ศึกษารูปแบบตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษ ฝึกการประดิษฐ ์ตวัอกัษรแบบต่างๆ
ดว้ยปากกาสปีดบอลล ์ปากกาสกัหลาด พูก่นั ประโยชน์และการน าตวัอกัษรไปใช ้เพือ่
ผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 



ET 214   การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน 3 หน่วยกิต 
ศึกษาเก่ียวกบั วสัดุ อุปกรณ์การพมิพซิ์ลค ์การออกแบบ และจดัท าแม่พมิพแ์บบต่างๆ 
เทคนิคการพมิพซิ์ลคส์กรีน 

ET215  ภาพประกอบส่ือการศึกษา 3 หน่วยกิต 
ศึกษาเทคนิค และวธีิการ การจดัพ  าภาพประกอบ ดว้ยวสัดุ และเคร่ืองมือชนิดต่างๆ 
เพือ่น าไปใชป้ระกอบส่ือทางการศึกษา 

ET 221   การถ่ายภาพเบือ้งต้น 3 หน่วยกิต 
   (Introduction  to  Photography) 

ศึกษาประวติัพฒันาการ  หลกัการ และเทคโนโลยกีารถ่ายภาพระบบฟิลม์และ
ดิจิตอล  ประเภทและวธีิการใชก้ลอ้งถ่ายภาพ  เลนส์ถ่ายภาพ  วตัถุอุปกรณ์ในการ
ถ่ายภาพและเทคนิควธีิการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน  โดยการฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพ 

ET 231  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                 3 หน่วยกิต 
ศึกษา  วธีิการ  หลกัการ  การน าคอมพวิเตอร์มาใชเ้พือ่การศึกษา  บทบาทของ
คอมพวิเตอร์ที่มีต่อการศึกษา  บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยกุต ์ ที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  เช่น  โปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ  โปรแกรมประมวลค า  โปรแกรมประมวลผลขอ้มูล  โปรแกรม
การจดัฐานขอ้มูล  การใชค้อมพวิเตอร์น ามาประมวลผล  การจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียน  
การจดัเก็บและประมวลผลการเรียนของนกัเรียน 

ET 251   ชุดการเรียนการสอน   3 หน่วยกิต 
  (Instructional Package) 

ศึกษาหลกัการผลิตชุดการเรียนการสอน  การวางแผน  การเลือกส่ือ  การผลิตและ
การประเมินชุดการเรียนการสอน  เนน้ฝึกปฏิบตัิ 
A study of production principles an instructional package, planning, media 
selection production and evaluation of  instructional package. Practice is required. 

ET 281   กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 หน่วยกิต 
   (Activities  in  Education Technology) 

ความรู้เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน  ประเภทกิจกรรมทางเทคโนโลยกีารศึกษา  เช่น  
การสาธิต  การจดันิทรรศการ  การศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ  โดยเนน้การจดักิจกรรม
และการน าเสนอ 

ET 282   เกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อการศึกษา  3 หน่วยกิต 
 ศึกษาหลกัการเลือกเกมและสถานการณ์จ าลองเพือ่ใชใ้นการศึกษาการเรียนกรสอน 

การออกแบบ การผลิต การน าไปใช ้และการประเมิน เกมและสถานการณ์จ าลองเพือ่
การศึกษาในเน้ือหาวชิาต่างๆ 

 



ET 291  จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา  3 หน่วยกิต 
  (Moral  and Ethics for Educational Technologists) 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่พงึประสงค ์ส าหรับนกัเทคโนโลยกีารศึกษา 
วธีิการพฒันาศกัยภาพของมนุษยใ์นลกัษณะต่างๆ เนน้ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดย
อิงกระบวนการ แนวปฏิบตัิตามหลกัศาสนาและจรรยาบรรณวชิาชีพ เพือ่น าไป
ประยกุตใ์ชใ้หป้ระสบความส าเร็จในวชิาชีพนกัเทคโนโลยกีารศึกษา ( มีการศึกษา
นอกสถานที่ ) 

ET 292   การประกันคุณภาพส าหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา 3 หน่วยกิต 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ บทบาทและความส าคญัของนกัเทคโนโลยี
การศึกษากบัการประกนัคุณภาพ ทั้งในดา้นการเรียน กิจกรรม และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
General knowledge of the educational, The role and the importance of the educational 
technologist and quality assurance in learning, activities  

ET 312    คอมพิวเตอร์กราฟิกทางการศึกษา  3 หน่วยกิต 
ศึกษาการใชค้อมพวิเตอร์กราฟิกเพือ่การออกแบบ เทคนิคการผลิตการงาน การอกแบบ
และตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพือ่ผลิตส่ือประกอบการศึกษา 

ET 321   การผลิตสไลด์ทางการศึกษา  3 หน่วยกิต 
 ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตสไลดด์ว้ยการถ่ายภาพและคอมพวิเตอร์ โดย

เนน้เร่ืองการเขียนบทและปฏิบตัิการผลิต 
A study of principles and process for producing slide by photographing and  
computering. Emphasis is on scriptwriting and production activity. 

ET 322   การถ่ายภาพลักษณะเฉพาะ 3 หน่วยกิต  
   (Special  Photography) 
   ศึกษาพฒันาการและเทคโนโลยกีารถ่ายภาพลกัษณะพเิศษเฉพาะทาง  เทคนิควธีิการ

ถ่ายภาพแต่ละประเภท  เช่น  การถ่ายภาพขาวด า  การถ่ายภาพสี  การถ่ายภาพใน
สตูดิโอ  การถ่ายภาพประกอบ  การถ่ายภาพโฆษณา  การตกแต่งภาพดว้ยเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์  ฯลฯ  เนน้การฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพ 

ET 323   การถ่ายภาพในสตูดิโอ 3 หน่วยกิต  
 ศึกษาสตูดิโอขั้นพื้นฐาน การออกแบบสตูดิโอ อุปกรณ์ในสตูดิโอ หลกัและทฤษฎี

การจดัไฟ ในลกัษณะต่างๆ ทิศทางของแสง การจดัแสงและการวดัแสงในสตูดิโอ 
การถ่ายภาพในสตูดิโอลกัษณะ ต่างๆ เช่น การถ่ายภาพโฆษณา ถ่ายภาพบุคคล และ
การถ่ายภาพหุ่นน่ิง 

 



ET 331   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัการจดัการเรียน  เทคนิควธีิการสอน  เทคนิคการออกแบบบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ  การใชผ้ลยอ้นกลบัเพือ่สนบัสนุนการเรียน
ของนกัเรียน  การพฒั นารูปแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป  การจดัท าการประมวลผลการเรียนในบทเรียน  การประเมินผลของ
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ET 333  การผลิตภาพแอนิเมช่ัน 3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัการ  ประวติั  การก าหนดรูปแบบ  กระบวนการเขียนบท  เทคนิคในการ
ผลิต  การฝึกเขียนภาพลายเสน้ที่เนน้รูปทรงทางเลขาคณิต  สร้างสรรคแ์อนิเมชัน่ใน
รูปแบบต่างๆ  เนน้การฝึกปฏิบติัผลิตภาพแอนิเมชัน่ทางการศึกษา 

ET 340   ภาพเคลื่อนไหวเบือ้งต้น  3 หน่วยกิต 
   (Introduction  to  Motion Imaging) 

ศึกษาหลกัการพื้นฐานแห่งองคร์วมของภาพเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ ตั้งแต่ช่วงการ
วางแผนก่อนการผลิต ช่วงการผลิต และช่วงหลงัการผลิต ตลอดจนศึกษาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ กระบวนการของกา รผลิตภาพเคล่ือนไหว และสุนทรียศา สตร์ดา้นการ
ส่ือสารดว้ยภาพเคล่ือนไหว 

ET 341   การบ ารุงรักษาส่ืออิเลคทรอนิคส์ 3 หน่วยกิต 
ศึกษา  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบกลไกการท างาน  เทคนิคและวธีิการใช ้ 
บ  ารุงรักษาส่ืออิเล็คทรอนิคส์  การบ ารุงรักษา  ตรวจสอบ  ขอ้ขดัขอ้งและการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ที่เบื้องตน้อยา่งง่าย  ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชส่ื้ออิเล็คทรอนิคส์ 

ET 342   เทคโนโลยีทางเสียงเบือ้งต้น 3 หน่วยกิต 
ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ประเภทเคร่ืองเสียง  ลกัษณะ  ส่วนประกอบ  
การควบคุม  การใชง้านดา้นวสัดุอุปกรณ์ ประเภทเคร่ืองเสียง  หลกัการการ
บนัทึกเสียง  และหอ้งปฏิบตัิการภาษา 

 ET 343     วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัการ  การพฒันาการ  บทบาทของวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เพือ่
การศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ  บทบาทและหนา้ที่ของครูในการจดั
สภาพแวดลอ้มเพือ่ใหก้ารใชว้ทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เพือ่การศึกษา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  บทบาทและหนา้ที่ของบุค ลากร  สถานที่  อุปกรณ์  ที่
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ  การฝึกการเขียนบทวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์เพือ่การศึกษา 
 
 
 



ET 351   การใช้ส่ือการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต 
   (Utilization of Learning Media) 

(นกัศึกษาควรผา่นการเรียนวชิา ET 201 เทคโนโลยกีารศึกษา) 
ศึกษาหลกัการวางแผนในการใชส่ื้อการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ การเลือก การ
เตรียม การใชแ้ละการประเมินผลส่ือการเรียนรู้ ฝึกปฏิบตัิการวางแผนตาม
แบบจ าลอง ASSURE 
 A study of the systematic planning in utilization of learning media : 
selection, preparation, usage and evaluation. Practice planning media under the 
ASSURE MODEL is required. 

ET 371    ศูนย์ส่ือการศึกษา 3 หน่วยกิต 
   (Educational  Media Center) 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั ประเภท รูปแบบของศูนยส่ื์อการศึกษา บทบาท
หนา้ที่ของนกัเทคโนโลยกีารศึกษาต่องานของศูนยส่ื์อทา งการบริหารงาน บุคล
การ อาคารสถานที่ วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณและบริการส่ือการศึกษา (มี
การศึกษานอกสถานที่) 

ET 401    การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบือ้งต้น 3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัการและกระบวนการวจิยัเบื้องตน้ โดยเนน้การวจิยัทางเทคโนโลยี
การศึกษา ในชั้นเรียน 
A study of principles  and process for research, emphasis on educational 
technology   Research in classroom. 

ET 411   การออกแบบสตูดิโอ 3 หน่วยกิต 
ศึกษาลกัษณะเฉพาะของสตดิูโอ ประเภทต่างๆ หลกัการออกแบบสตูดิโอ ระบบการ
จดัการและการดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์  ของสตูดิโอชนิดต่างๆ   

ET 431   การผลิตบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ 3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัการบทเรียนอิเลคทรอนิคส์  การออกแบบบทเรียน  การเขียนบท  การ
ผลิตบทเรียนทางอิเลคทรอนิคส์  การจดัรูปแบบ 

ET 442    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงการศึกษา 3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงการศึกษา  การวางแผนการผลิต  การ
เลือกเร่ือง  การเขียนบท  การปฏิบตัิการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงเพือ่การศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
 
 
 
 



ET  443    การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษา  3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์การศึกษา  การวางแผนการผลิต  การเลือก
เร่ือง  การเขียนบท  การปฏิบติัการผลิตรายการวทิยกุโทรทศัน์เพือ่การศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

ET 444    การวิจารณ์วิทยุโทรทัศน์การศึกษา 3 หน่วยกิต 
   (TV Criticism for Education) 
   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี และหลกัการในกา รวจิารณ์โดยทัว่ไป  สาระส าคญัในการ

วจิารณ์  ขั้นตอนการวจิารณ์  กระบวนการวจิารณ์กบัการส่ือความหมาย  วธีิการ
ความรู้ส าหรับนกัวจิารณ์  ฝึกปฏิบตัิการเขียนบทวจิารณ์โทรทศัน์ทางการศึกษา 

ET 445   การวิจารณ์ภาพยนตร์ทางการศึกษา 3 หน่วยกิต 
   (Film  Criticism  in Education) 

ศึกษา ทฤษฎี หลกัการ และแนวทาง ในการวเิคราะห์และการวจิารณ์ภาพยนตร์ 
การเขียนบทวจิารณ์ภาพยนตร์ บทบาทและหนา้ที่ของนกัวจิารณ์ โดยเนน้ฝึก
ปฏิบตัิการวเิคราะห์วจิารณ์ภาพยนตร์  

ET 461   ส่ือเพื่อการศึกษาทางไกล 3 หน่วยกิต 
   (Media for Distance Education) 

ศึกษาหลกัการพื้นฐานของการเรียนการสอนทางไกล  การเลือก  การใชส่ื้อการ
สอนทางไกล  และการประเมินผลส่ือการสอนทางไกล 
A study  of  basic principles of distance education, selection, utilization and 
evaluation of media for distance  education. 

ET 481   เทคนิคการน าเสนอส่ือการศึกษา 3 หน่วยกิต 
ศึกษาดา้นเทคนิค  หลกัการ วธีิการ  เทคนิค  เพือ่การน าเสนอ  การเลือกใชส่ื้อให้
เหมาะสม  เพือ่ใหก้ารน าเสนอส่ือทางการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

ET 483   เทคนิคการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 3 หน่วยกิต 
   (Exhibition  for Education) 
   ศึกษาหลกักา ร  แนวคิดและทฤษฏีในการจดักิจกรรมการจดัแสดงทางการศึกษา  

เทคนิควธีิการ  การบริหารจดัการ  การออกแบบ  และการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการจดั
นิทรรศการทางการศึกษา  ฝึกปฏิบตัิการออกแบบและการจดันิทรรศการทางการ
ศึกษา 

ET 484    ส่ือเพื่อการฝึกอบรม 3 หน่วยกิต 
   (Training  Media) 

ศึกษา หลกัการพื้นฐานของการฝึกอบรมการวางแผน การออกแบบ การผลิต การ
ใช ้และการประเมินผลส่ือ ส าหรับการฝึกอบรม เนน้การผลิตส่ือเพือ่การฝึกอบรม 
 



ET 485    ประสบการณ์นาฏการณ์ทางการศึกษา 3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัและวธีิการของประสบการณ์นาฏการณ์ทางการศึกษา ประเภทของ
ประสบการณ์ทางนาฏการณ์ทางการศึกษาและการน าหลกัและวธีิการไปใชใ้นการ
วางแผนการวดักิจกรรมาทางนาฏการณ์ และเกิดทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ที่ดียิง่ 

ET 488   ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 หน่วยกิต 
   (Professional Experiences in Educational Technology) 

การน าหลกัการ  ทฤษฎี และทกัษะจากการเรียนไปประยกุตใ์ช ้เพือ่การปฏิบตัิงาน
จริง ทั้งในโรงเรียนและนอกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทางเทคโนโลยกีารศึกษา 
Students will apply principles, theories and skill into practice under the actual 
circumstances not only in schools but in the organization related to the field of  
education   

ET 489   สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 หน่วยกิต 
   (Seminar in Educational Technology) 

นกัศึกษาจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบั ความหมายของการสมัมนา วธีิการสมัมนา 
 การก าหนดหวัขอ้การสมัมนาทางเทคโนโลยกีารศึกษา การเขยีนโครงการสมัมนา 
ตลอดจนการจดัสมัมนาทางเทคโนโลยกีารศึกษา 

ET 490      เพลงและดนตรี ( ประกอบส่ือการศึกษา) เพื่อการเรียนการสอน 3       หน่วยกิต 
   (Songs and music for learning)   

ศึกษาความส าคญัและบทบาทของเพลงและดนตรีที่ใชใ้นการเรียนการสอนทั้ง
ท่วงท านองและเน้ือร้อง วตัถุประสงคข์องการใชเ้พลงและดนตรี การเลือกใชเ้พลง
และดนตรีใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาการเรียนรวมถึง การใชเ้พลงและดนตรีประกอบ
ส่ือต่างๆ 

ET 491   ส่ือประชาสัมพันธ์การศึกษา 3 หน่วยกิต 
   (Educational Pubic Relation Media) 

ศึกษาหลกัการผลิต การใชส่ื้อรูปแบบต่างๆเพื่ อประชาสมัพนัธก์ารศึกษาให้
เหมาะสมกบัสภาพสงัคม และการศึกษา 
A  study of Principles  of production, utilization of various kinds of media for 
public  relations  suitable for current social and education situations. 

 ET 499    ส่ือการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตร่์วมกบัหลกัการทางศิลปะและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน สร้างสรรคส่ื์อการเรียนการสอน โดยมุ่งเนน้ วสัดุที่มีในทอ้งถ่ิน
ตลอดจนการน าวสัดุที่เหลือใช ้หรือใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่เพือ่การผลิตส่ือการ
เรียนการสอนและการบูรณาการในการใชส่ื้อเชิงสร้างสรรค ์

 


