กําหนดการรับสมัคร

โดยการติดตอขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครไดที่
เว็บไซต www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno
รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป – 9 ก.พ. 2561
(สงวนสิทธิ์รับจํานวนจํากัด 50 คนเทานั้น)
**ถาครบจํานวนทางโครงการฯจะปดรับสมัครทันที**

วันประกาศผลการคัดเลือกและการลงทะเบียนเรียน

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561
- สอบสัมภาษณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ
2561
- ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
- เปดเทอมวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

สถานที่รับสมัคร

ติ ด ต อ ด ว ยตนเองที่ ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา คณะ
ศึ ก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัยรามคําแหง อาคารนครชุม ชั้ น 3
หอง 301/17
- วันจันทร – วันศุกร เวลา 09.00 – 16.00 น.
- โดยชําระคาสมัครสอบสัมภาษณ 800 บาท
สแกนสงมาที่ E-Mail: ru.edu.013@hotmail.com
โทรศัพท 02-310-8319 (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
063-789-9951 (รศ.ดร.ยศระวี วายทองคํา)
081-793-2176 (คุณน้ํา เลขาโครงการฯ)

คาลงทะเบียนในการศึกษา

คาธรรมเนียมเหมาจายการศึกษาตลอดหลักสูตร และศึกษา
ดูงานประเทศญี่ปุน 169,000 บาท โดยแบงชําระเปน 7 งวด
(ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาครั้งแรก 30,000 บาท)
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561

วัน เวลา และสถานที่การเรียนการสอน

วันเสาร เวลา 08.00 – 21.00 น.
เรียน ณ อาคารนครชุม ชั้น 2 หอง NCB 207

นักศึกษาจะไดรับ

1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. กระเปาใสเอกสาร
3. เสื้อโครงการ
4. ปจฉิมนิเทศ และศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุน
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
สาขาที่เกี่ยวของ
8. ประกอบอาชีพอิสระทางดานคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
ชางภาพ ผูสื่อขาว นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน นักหนังสือพิมพ
และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ผู อํ า นวยการผลิ ต รายการวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น
ผูประสานงานทางดานการจัดแสดงและนิทรรศการ
9. ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ
10. นักธุรกิจทางดานเทคโนโลยีการศึกษา
11. อาชีพครูผูสอน
12. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

“มารวมเปนนักเทคโนโลยีการศึกษารามคําแหงกับเรา
ในปการศึกษานี้ เราพรอมแลว...”

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการพิเศษ (แผน ข)
กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) รุน 4
ศึกษานอกเวลาราชการ
วันเสาร เวลา 08.00 - 21.00 น.

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน

แหลงผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno

ชื่อหลักสูตร

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

การดําเนินการเรียนการสอน

1.ระบบการเรียน ใชระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา
(Block Course System) กลาวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้น
และสอบวัดผลแลวจึงเรียนวิชาถัดไป แตละวิชามีชั่วโมงในการ
เรียนรวมไมนอยกวา 48 ชั่วโมง
2.นั กศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในแตละวิชา
3. ระบบการเรียนการสอนเปน แผน ข ไมตองทําวิทยานิพนธ
4. สอนโดยคณาจารย และอาจารยพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

แผนการศึกษา

รายละเอียดกระบวนวิชา
หนวยกิต
ป 1 ภาคเรียนที่ 1
(จํานวน 10 หนวยกิต)
RAM 6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา
(1)
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
ECT 6003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
ECT 6103 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัยและ
(3)
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
EDF 6001 ปรัชญาและจิตวิทยาทางการศึกษา
(3)
MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(3)

ป 1 ภาคเรียนที่ 2
(จํานวน 15 หนวยกิต)
ECT 6203 กราฟกและการถายภาพเพื่อการศึกษา
(3)
ECT 6104 การจัดระบบทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
(3)
การศึกษา
ECT 6406 การออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล(3)
ECT 6506 การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง
(3)
ECT 6303 การผลิตดิจิทัลแอนิเมชั่น
(3)
ป 2 ภาคเรียนที่ 1
(จํานวน 12 หนวยกิต)
ECT 6703 เทคโนโลยีการฝกอบรม
(3)
ECT 6504 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
(3)
ECT 6704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (3)
ECT 6602 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (3)
ป 2 ภาคเรียนที่ 2
(จํานวน 3 หนวยกิต)
ECT 7096 การศึกษาอิสระ
(3)
ECT 7097 การสอบประมวลความรู
รวมทั้งหมด 40 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 40 หนวยกิต ศึกษารายวิชา
(37) หนวยกิต การศึกษาอิสระ (3) หนวยกิต ตองสอบประมวล
ความรู และ
1. นักศึกษาทุกคนตองเรียน วิชา ECT 6000 (ภาษาอังกฤษทาง
เทคโนโลยีการศึกษา) (3) หนวยกิต และสอบผานเกรด S (ไมนับ
หนวยกิต)
2. สําหรับนักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานความรูทางการศึกษาหรือดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ตองเรียนกระบวนวิชาECT6003 นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา (3) หนวยกิต และสอบผานเกรด S
(ไมนบั หนวยกิต)
3. นั ก ศึ ก ษาที่ จ บทางการศึ ก ษาหรือ ได รับ ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพครู ไมตองเรียนปรับพื้นฐาน โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบ
สมัครดวย

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทั้งภายในและ
ตางประเทศ และเปนสถาบันที่ 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
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถามี) 1 ฉบับ

วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา

1. พิ จ ารณาเบื้ อ งต น จากใบสมั ค ร ซึ่ ง จะครอบคลุ ม ทั้ ง
สาขาวิชาที่ศึกษาเปนพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา
ทั ก ษะในการเรี ย นรู ประสบการณ ในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. การสอบสั ม ภาษณ ผู ส มั ค รจะต อ งสอบสั ม ภาษณ หรื อ
ทดสอบศั ก ยภาพตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด โดยเป น ผู ที่ มี
บุ ค ลิ ก ภาพที่ เหมาะสม มี วิ สั ย ทั ศ น ความคิ ด สร า งสรรค มี วุ ฒิ
ภาวะ และการแสดงออกในดานความพรอมอื่น ๆ ที่สามารถเขา
ศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได
3. มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงเป น ผู กํ าหนดหลั ก เกณฑ และ
พิจารณาผลการคัดเลือก และเปนเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะ
พิจ ารณาผูส มัค รใหเขารับ การคัดเลือกเขาศึกษาตอ ซึ่งถือเป น
ขอยุติ

