
กําหนดการรับสมัคร 
โดยการติดตอขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครไดท่ี

เว็บไซตสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ท่ีสนใจ หรือ 
www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno  

(สงวนสิทธ์ิรับจํานวนจํากัด 50 คนเทานั้น) 
รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนครบจํานวน 

 

สถานที่รับสมัคร 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 
- รับสมัคร ณ งานธุรการ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
- วันจันทร – วันอาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น.  
- โดยชําระคาสมัครสอบสัมภาษณ 500 บาท 

 

คาลงทะเบียนในการศึกษา 
คาธรรมเนียมเหมาจายการศึกษาตลอดหลักสูตร และศึกษา

ดูงานภายในประเทศ 130,000 บาท โดยแบงชําระเปน 7 งวด  
 

วัน เวลา และสถานท่ีการเรียนการสอน 
วันเสาร    เวลา 13.00 – 17.00 น. 
วันอาทิตย เวลา 08.00 – 17.00 น.  
เรียน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

 

นักศึกษาจะไดรับ 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. กระเปาใสเอกสาร 
3. เสื้อโครงการ 
4. ปจฉิมนิเทศ และศึกษาดูงานในประเทศ 
5. ฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
มุงเนนผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เชน 

1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือนักเทคโนโลยีการศึกษา 
2. นักออกแบบสื่อการศึกษา และระบบการสอน 
3. นักฝกอบรม  
4. นักวิชาการทางการศึกษา 
5. นักออกแบบ และพัฒนาแหลงเรียนรู 
6. นักออกแบบ และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
7. อาจารยสอนวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และ

สาขาท่ีเกี่ยวของ 
8. ประกอบอาชีพอิสระทางดานคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

ชางภาพ ผูสื่อขาว นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน นักหนังสือพิมพ 
และสื่อสิ่งพิมพ ผู อํานวยการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน       
ผูประสานงานทางดานการจัดแสดงและนิทรรศการ 

9. ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาท้ัง
ภายในประเทศ และตางประเทศ 

10. นักธุรกิจทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
11. อาชีพครูผูสอน 
12. อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

“มารวมเปนนกัเทคโนโลยีการศึกษารามคาํแหงกับเรา
ในปการศึกษานี้ เราพรอมแลว...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 

โครงการพิเศษ (แผน ข) 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนาน 

 

 
 

แหลงผลิตบณัฑิตเทคโนโลยกีารศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno 



ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

Education Program in Educational  
Communication and Technology 

 

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
Master of Education (Educational Communication  

and Technology) 
 

การดําเนินการเรียนการสอน  
1.ระบบการเรียน ใชระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา 

(Block Course System) กลาวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้น
และสอบวัดผลแลวจึงเรียนวิชาถัดไป แตละวิชามีชั่วโมงในการ
เรียนรวมไมนอยกวา 48 ชั่วโมง 

2.นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ 80 ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในแตละวิชา 

3. ระบบการเรียนการสอนเปน แผน ข ไมตองทําวิทยานิพนธ 
4. สอนโดยคณาจารย และอาจารยพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

แผนการศึกษา 
รายละเอียดกระบวนวิชา      หนวยกิต 

ป 1 ภาคเรียนที่ 1    (จํานวน  9  หนวยกิต) 

RAM 6000 ความรูคูคุณธรรม  (ไมนับหนวยกิต) 
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา   (ไมนับหนวยกิต) 
ECT 6000 ภาษาอังกฤษ 

  ทางเทคโนโลยีการศึกษา  (ไมนับหนวยกิต) 
ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1  

(ไมนับหนวยกิต) 
ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 

(ไมนับหนวยกิต) 

แผนการศึกษา 
รายละเอียดกระบวนวิชา      หนวยกิต 

ป 1 ภาคเรียนที่ 1    (จํานวน  9  หนวยกิต) 

ECT 6101 เทคโนโลยีและการศึกษารวมสมัย   (3) 
EDF 6603 ปรัชญาการศึกษา    (3)  
MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา   (3) 

ป 1 ภาคเรียนที่ 2    (จํานวน 12 หนวยกิต) 

ECT 6102 การจัดการระบบเทคโนโลยีและสื่อสาร  (3) 
ECT 6201 การออกแบบสาร กราฟก และการถายภาพ 
              เพ่ือการศึกษา     (3) 
ECT 6501 การพัฒนาคอมพิวเตอรเพ่ือชวยสอน   (3) 
ECT …….. วิชาเลือก เลือก 1 กระบวนวิชา   (3) 

ป 2 ภาคเรียนที่ 1    (จํานวน  9  หนวยกิต) 

ECT 6601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา   (3) 
ECT 6701 ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีฯ   (3) 
ECT …….. วิชาเลือก เลือก 1 กระบวนวิชา   (3) 

ป 2 ภาคเรียนที่ 2    (จํานวน  9  หนวยกิต) 

ECT 7097 การสอบประมวลความรู  (ไมนับหนวยกิต) 
ECT 7096 การศึกษาอิสระ     (6) 
ECT …….. วิชาเลือก เลือก 1 กระบวนวิชา   (3) 

                               รวมทั้งหมด  39  หนวยกิต 

 

รายวิชาเอกเลือก  
ECT 6202 การออกแบบเว็บไซตเพ่ือการศึกษา 
ECT 6401 การถายภาพขั้นสูงเพ่ือการศึกษา 
ECT 6403 เทคโนโลยีการพิมพเพ่ือการศึกษา 
ECT 6404 ระบบการศึกษาทางไกล 
ECT 6405 สื่อประสมเพ่ือการเรียนการสอน 
ECT 6501 การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน 
ECT 6502 การจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
ECT 6503 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
ECT 6703 เทคนิคการฝกอบรม 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ท้ังภายในและ

ตางประเทศ และเปนสถาบันท่ี ก.พ. รับรอง 
 

หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครจํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 4 ฉบับ 
4. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 4 ฉบับ 
5. สําเนา Transcript จํานวน 4 ฉบับ 
6. รูปถายสีขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
7. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ, ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยน) 

จํานวน 4 ฉบับ 
 

วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา 
1. พิจารณาเบื้องตนจากใบสมัคร ซ่ึงจะครอบคลุมท้ัง

สาขาวิชาท่ีศึกษาเปนพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา 
ทักษะในการเรียนรู ประสบการณในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

2. การสอบสัมภาษณ ผูสมัครจะตองสอบสัมภาษณ หรือ
ทดสอบศักยภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเปนผู ท่ี มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีวิสัยทัศน ความคิดสรางสรรค มีวุฒิ
ภาวะ และการแสดงออกในดานความพรอมอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเขา
ศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได 

3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนผูกําหนดหลักเกณฑ และ
พิจารณาผลการคัดเลือก และเปนเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยท่ีจะ
พิจารณาผูสมัครใหเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ ซ่ึงถือเปน  
ขอยุติ 



เลขที่สมัคร    

    
 

ใบสมัครคัดเลือกเขาศึกษาปรญิญาโท 
โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 

1. รายละเอียดสวนตัว 
 

    1.1 ชื่อ (ภาษาไทยตัวบรรจง) (  ) นาย     (  ) นาง     (  ) นางสาว     (  ) อ่ืน ๆ ระบ ุ     
 

          ชื่อ – นามสกุล             
 

Name (Capital Letters)   (  ) MR.     (  ) MRS.   (  ) Miss (  ) Other     
 

First Name                     
 

Last Name                     
 
 

    1.2 วัน / เดือน / ปเกิด    สถานที่เกิด (จังหวัด)     อายุ  ป 
 

    1.3 สถานภาพ (  ) โสด  (  ) สมรส 
 

    1.4 ที่อยูปจจุบัน เลขที่  หมูที่   ถนน    แขวง / ตําบล     
 

          เขต / อําเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   
 

          e-Mail              
 

    1.5 ปจจุบันผูสมัคร  
(  ) ยังไมไดทํางาน 
 

(  ) ทํางานแลว  ป  ตําแหนง       เงินเดือน  บาท 
 

     สถานที่ทํางานปจจุบัน      เลขที่   ถนน    
 

     แขวง / ตําบล    เขต / อําเภอ     จังหวัด    
 

     รหัสไปรษณีย    โทรศัพท        
 

 

    1.6 ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก (  ) ขอ 1.4 (  ) ขอ 1.5 (  ) อ่ืน ๆ     
 

                         
 
 

2. คุณวุฒิของผูสมัคร 
 

   2.1 ประวัติการศึกษา 

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่เคยศึกษา 
ระยะเวลาที่ไดศึกษา 
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

ช่ือ ประกาศนียบัตร ปริญญา 
และสาขาทีส่ําเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

    
    
    
 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1 นิว้ 



  
 
    2.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

วิชาเอก สาขา       วิชาโท สาขา      
 

(  ) ไดรับเกียรตินิยม อันดับ    (  ) ไมไดรับเกียรตินิยม คะแนนเฉลี่ย GPA =    
 

3. บุคคลอางอิง (บุคคลที่รูจักคุนเคย หรืออางอิงได) 
 

    3.1 ชื่อ – นามสกุล         เบอรโทรศัพท    
 

         ที่อยู              
 

    3.2 ชื่อ – นามสกุล         เบอรโทรศัพท    
 

         ที่อยู              
 

4. เหตุผลที่เขาศึกษาตอ 
 

    4.1                
 

    4.2                
 

5. คาดวาเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะนําความรูที่ไดไปประยุกตใชอยางไร 
 

    5.1                
 

    5.2                
 

6. เอกสารหลักฐานการสมัคร 
(  ) สําเนาปริญญาบัตร      จํานวน  ฉบับ 
(  ) ระเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี Transcript   จํานวน  ฉบับ 
(  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน  ฉบับ 
(  ) สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน  ฉบับ 
(  ) รูปถาย ขนาด 1 น้ิว      จํานวน  ฉบับ 

 
ขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของมหาวิทยาลัย และขอความที่ขาพเจากรอกขางตน

พรอมหลักฐานที่ใชในการสมัครทั้งหมดถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ     ผูสมัครเขาศึกษา 
 

      (     ) 
 

      วันที่     
 
 
ไดตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครแลว 
 
 

ลงช่ือ     ผูตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 
 

      (     ) 
 

      วันที่     
 


	แผ่นพับ โครงการพิเศษ ปโท น่าน ต้นฉบับ
	ใบสมัคร ปโท โครงการพิเศษ

