
 
มคอ. 2 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

หมวดที่  1  
 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ระบุรหัสหลักสตูร 25510071110635 

ภาษาไทย      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in  Educational Communication and Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา) 
อักษรยอภาษาไทย  ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ    Master  of  Education  (Educational Communication and Technology) 
อักษรยอภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Communication and Technology) 

3. วิชาเอก  (ถามี)  -ไมม-ี 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  40  หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ   
       หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 

 5.2  ภาษาที่ใช    
       การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเรียนเปนภาษาไทย

 และภาษาตางประเทศ 
 5.3  การรับเขาศึกษา 

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
          รับเฉพาะนักศึกษาตางประเทศ 

       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด อาน เขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี 
5.4 ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน 
  สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  ความรวมมือกับสถานการศึกษาตางประเทศ  คือ  .............................................................. 
 ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ  ........................................................................................ 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ปริญญามากกวา  1  สาขาวิชา 
  ปริญญารวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีขอตกลงความรวมมือ 
 
 
 

 

 



6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
        หลักสูตรใหม พ.ศ. ......................  
   หลักสูตรใชบังคับ  ภาคการศึกษา  .............  ปการศึกษา  ..................... 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   หลักสูตรใชบังคับ  ภาคการศึกษา 1  ปการศึกษา  2560 
        ที่ประชุม  ก.บ.ม.ร.  วาระที่  4.9 
             ครัง้ที่  8/2560   เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 
        ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาํแหง  ครั้งที่  4/2560   
             วาระที่ 4.70  เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 
        สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
             เมื่อวันที่  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 
        สํานักงานวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพ (ระบุองคกร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
            เมื่อวันที่  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน  
 คาดวาจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)                

วาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558  
ในปพ.ศ.2561 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารยหรือนักวิชาการเทคโนโลยีทางการศึกษาในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
8.2 ผูบริหารขาราชการ พนักงาน ของภาครัฐและเอกชน 
8.3 นักธุรกิจ 
8.4 นักวิชาการฝกอบรม 
8.5 นักวิชาการสื่อสารมวลชน 
8.6 นักวิจัย 
8.7 เปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอทั้งภายในและตางประเทศ  
8.8 อาชีพอิสระ 

9. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
 

ชื่อ - สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
วุฒิ
การ 

ศึกษา 

 
สาขาวิชา 

 
สถานศึกษา 

 
ประเทศ 

 
ปที่สําเร็จ 
การศึกษา 

1 นายยศระวี  
วายทองคํา 

รองศาสตราจารย ปร.ด. 
ศษ.ม. 
ศ.บ. 

 เทคโนโลยีการศึกษา 
 เทคโนโลยีการศึกษา 
ทัศนศิลป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2558 
2547 
2541 

2  นายสุพจน  
 อิงอาจ 

รองศาสตราจารย ปร.ด. 
คอ.ม. 
 
ค.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
วิทยาลัยครูบานสมเด็จ
เจาพระยา 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

 

2549 
2539 

 
2534 

3  นางศยามน   
 อินสะอาด 

ผูชวยศาสตราจารย ค.ด. 
 

ศษ.ม. 
นศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

 การสื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2554 
 

2544 
2542 

 
 



10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

11. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร (การวิเคราะห 
หลักสูตร) 
11.1   สถานการณ  หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 
2564)  ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซึ่งรวมถึงความกาวหนาอยาง
รวดเร็วของวิทยาศาสตร กอใหเกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน เทคโนโลยีการศึกษาคือศาสตรที่นําองคความรูไปสูผูเรียน  
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโลกปจจุบันไดกลายเปนศูนยรวมแหงความรูและมวล
ประสบการณที่หลากหลายและมีคุณคา  บัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษาควรมีความสามารถในการประยุกตใชเครื่องมือ           
เพ่ือการสงผานความรูสูผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการจัดการความรูอยางเปนระบบ อันจะชวยพัฒนา
คุณภาพ  การเรียนรูและยกระดับคุณภาพศึกษาของทองถิ่นและของชาติได  ดังน้ัน หลักสูตรน้ีจึงเนนผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถทางวิชาการ การผลิตและทักษะการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ มีคุณธรรมและจริยธรรมตอวิชาชีพ             
เพ่ือเปนบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญของสังคมไทย 

11.2 สถานการณ  หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          ดวยการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอยางรวดเร็วกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางศึกษา 
สังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก จึงจําเปนจะตองมีพัฒนาหลักสูตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสถานการณ  
หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน 
12.  ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจากขอ  11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสตูร และความเก่ียวของกับ    
พันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  
         จากผลกระทบของสถานการณภายนอก   การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนา ในเชิงรุกที่มีศักยภาพ

และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความกาวหนา   ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่
จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที  และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยโดยมุงสู ความเปนเลิศทางดาน
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาและวิชาชีพครู  รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน   
     ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย            

อันเน่ืองมาจากสถานการณขอความรูที่แพรหลาย  การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองเนนถึงความเขาใจในบริบทของสังคม
ที่แตกตาง  แตทั้งน้ีดํารงไวซึ่งอัตลักษณของสังคมไทย โดยยังคงผสมผสานการใชเทคโนโลยีทั้งทันสมัยและการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน อ่ืน 

13.1  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  ดังนี ้
13.1.1)  หมวดวิชาบังคับบณัฑิตศึกษา 1 วิชา ดังนี ้

  RAM 6001 (RAM6000) ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา     1 หนวยกิต 
  13.1.2) หมวดวิชาพืน้ฐาน  6 หนวยกิต ดังนี ้
  EDF 6001   ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา 3 หนวยกิต 
  MER 6903 (MR 689) ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 หนวยกิต 
 
 
 



13.2 รายวิชาในหลกัสูตรที่เปดสอนใหมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอ่ืนที่ตองมาเรียน 
      - ไมม ี

13.3  การบรหิารจัดการ/ประสานงานกับภาควิชาอ่ืนทีเ่ก่ียวของ 
มีการกําหนดคณะกรรมการและผูดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือใหการดําเนินการเรียนการสอนให

เปนไปตามวัตถุประสงคในหลักสูตร 
 

หมวดที่  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร   
        สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาใหมี

ความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม ตลอดจนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปรับปรุงหลักสูตร              
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไปใชพัฒนาการศึกษา  รวมถึงการศึกษาคนควาวิจัยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือให
สอดคลองกับ ความตองการของสังคม และนโยบายของมหาวิทยาลัย  พรอมดวยการเปนนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มี
คุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ   

 1.3  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 1.3.1    สกอ. มีนโยบายใหปรับปรุงหลักสูตร 
 1.3.2    เพ่ือใหหลักสูตรมคีวามทันสมัยรองรับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
1.4 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความรู ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ             

เพ่ือสนองความตองการของภาครัฐบาลและเอกชน 
 2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาขององคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนใหสอดคลอง

กับความเจริญของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบัณฑิตสามารถทําการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางดานเทคโนโลยีการศึกษาใหสอดคลอง

กับสภาพสังคม 
 4) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาทีมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่และเปนพลเมืองดีของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
และสื่อการศึกษาใหมีมาตรฐาน
ไมตํ่ากวาที่ สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสตูรโดยมีพ้ืนฐาน/เทียบเคียง
จากหลักสูตรในระดับสากลโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของบริบทของสังคมไทย  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชน
และการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา/สังคมเศรษฐกิจและ
สังคม  
 
 
 
 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง/ประเมิน
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจในการใช
มหาบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของมหาบัณฑิตที่มีตอ
สาขาวิชา 
- รายงานผลการประเมินจาก
หนวยงานภายในและภายนอก 

- พัฒนาสถานที่ สื่อการเรียนการ
สอน  
 

- ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน - รายงานผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจในการใช
มหาบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  
- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีตอ
สาขาวิชา 
- รายงานผลการประเมินจาก
หนวยงานภายในและภายนอก 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให
สอดคลองกับความตองการของ
สภาวะปจจุบัน 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน 
การสอนใหทํางานบริการวิชาการแก
องคกรภายนอก 
 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลกัสูตร 
 

 
หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค   ระบบไตรภาค               ระบบจตุรภาค 

1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน (ระบุ) 
 มี      ไมม ี

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ) 
 มี      ไมม ี

 
 
 



2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลา  ในการดําเนนิการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่  1 เดือน  กรกฎาคม -  เดือน  ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2 เดือน  ธันวาคม  -  เดือน  มนีาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
  เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  มีประสบการณในการทาํงานทางดานการศึกษาและการศึกษาพิเศษ และงานที่เกีย่วของกับ

การศึกษา อยางนอย 1 ป 
  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เน่ืองจากกระทําความผิดหรือมีความประพฤติ            

เสื่อมเสีย 
 ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกยีจหรือโรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  มคีุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาํแหง

พุทธศักราช 2552 หมวดที่ 2 ขอ 13 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  (ถามี) 

-ไมม-ี 
2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา  (ถามี) 

-ไมม-ี 
2.5 แผนการรับนกัศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

2.6 งบประมาณตามแผน 

รายการงบประมาณ 
จํานวนเงนิ (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาตอบแทน 390,000 440,000 490,000 490,000 490,000 
คาใชสอย 30,000 35,000 40,000 40,000 40,000 
คาวัสดุ 40,000 45,000 50,000 50,000 50,000 
คาครุภัณฑ 90,000 - - - - 
รวมทั้งหมด 550,000 520,000 580,000 580,000 580,000 

หมายเหตุ  -  คาใชจายตอในการผลิตบัณฑติตามหลักสูตร 150,000 บาท/คน/หลักสูตร 

จํานวน
นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ก
2 

แผน 
ข 

แผน ก
2 

แผน 
ข 

แผน ก2 แผน 
ข 

แผน ก2 แผน 
ข 

แผน ก
2 

แผน 
ข 

ช้ันปที่ 1 20 45 20 45 20 45 20 45 20 45 
ช้ันปที่ 2 - - 20 45 20 45 20 45 20 45 

รวมจํานวน
นักศึกษา 

20 45 40 90 40 90 40 90 40 90 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

- - 20 45 20 45 20 45 20 45 



 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 
  แบบตลาดวิชา  มีช้ันเรียนหรือศึกษาดวยตนเอง 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก  (E-learning) 
  แบบทางไกลผานอินเทอรเน็ต 
  อ่ืนๆ  (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลัย  (ถามี) 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการเทียบโอนหนวยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
 
3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  (40 หนวยกิต) 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
 

 
หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข  

1. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 1 

2. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 
(ไมนับหนวยกิต) 

(6)  (6) 

3. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 6  6 

4. หมวดวิชาเอก 
4.1  วิชาเอกบังคับ 
4.2  วิชาเอกเลือก 

 
15 
6 

 
15 
15 

5. หมวดวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง   

 5.1  วิทยานิพนธ 12 - 

 5.2  การศึกษาอิสระ - 3 

6. การสอบประมวลความรู* 0 0 

 รวม 40 40 

  
*  การสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) 
  การสอบประมวลความรู (ECT 7097) เปนการสอบในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  ผูมีสทิธิสอบ
จะตองสอบผานกระบวนวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว  และมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00  โดยสอบในภาค
การศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
 
 
 



       3.1.3 คําอธิบายความหมายของรายวิชา 
   ECT หมายถึง รหัสอักษรของกระบวนวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (มาจาก คําวา Educational Communications  and Technology)                  
การกําหนดรหัสกระบวนวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีดังน้ี 
  1)  ความหมายของเลขแตละหลัก 
   1.1)  เลขตําแหนงที่ 1 (หลักพัน)  แสดงกระบวนวิชาในหลักสูตร ดังตอไปน้ี 
  เลข 6 เปนกระบวนวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน บังคับ และ เฉพาะสาขา 
  เลข 7 เปนกระบวนวิชาในหมวดการศึกษาอิสระ การสอบประมวลความรู และ วิทยานิพนธ 
  1.2)   เลขตําแหนงที่ 2 (หลักรอย) แสดงกลุมวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
       เลข 0 แสดงกลุมวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
     เลข 1 แสดงกลุมวิชา การจัดการและการจัดระบบการเรียนการสอน 
     เลข 2 แสดงกลุมวิชา การออกแบบ 
     เลข 3 แสดงกลุมวิชา การผลิตและการใชสื่อการเรียนรู 
     เลข 4 แสดงกลุมวิชา เทคโนโลยีการเรียนการสอน 
     เลข 5 แสดงกลุมวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
     เลข 6 แสดงกลุมวิชา การวิจัย 
     เลข 7 แสดงกลุมวิชา การสัมมนา การฝกอบรม 
  1.3)  เลขตําแหนงที่ 3 (หลักสิบ) และ 4 (หลักหนวย) แสดงลําดับที่ของรายวิชาในแตละกลุมวิชา    
    

 2)  ความหมายของตัวเลขในวงเล็บหลังจํานวนหนวยกิต 
  เลขนอกวงเล็บ     หมายถึง    จํานวนหนวยกิตรวม 
  เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง    จํานวนช่ัวโมงบรรยายตอสัปดาห 
   เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง    จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 
   เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง    จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

 
  หมายเหตุ  *   หมายถึง วิชาใหม 
            **   หมายถึง วิชาปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.4   รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 รายวิชาสําหรบัหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข   
           จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รายวิชาสําหรบัหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข   
 1)  หมวดวิชาบังคบับณัฑิตศึกษา จํานวน 1 วิชา 1 หนวยกิต ดังนี ้

     *RAM 6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา    1 หนวยกิต (1-1-0) 
 2)  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 2 วิชา รวม 6 หนวยกิต ดังนี้  

     **ECT 6000  ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา  (3) หนวยกิต (3-0-6) 
     **ECT 6003  (ECT6001, ECT6002)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา         (3) หนวยกิต (3-0-6) 
 3)  หมวดวิชาพื้นฐาน  จํานวน 2 วิชา รวม 6 หนวยกิต ดังนี้ 
    **EDF 6001 (EDF6003) ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา    3 หนวยกิต (3-0-6) 
  MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา   3 หนวยกิต (3-0-6) 
 4)   หมวดวิชาเอก  
  แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 7 วิชา รวม 21 หนวยกิต ดังนี ้
           เอกบังคับ แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 5 วิชา  รวม  15 หนวยกิต 
    **ECT 6103 (ECT 6101)   เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัยและการออกแบบ 3 หนวยกิต (3-0-6)  
    ระบบการเรียนการสอน   
    **ECT 6104 (ECT 6102) การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 หนวยกิต (3-0-6) 
     **ECT 6203 (ECT 6201) กราฟกและการถายภาพเพ่ือการศึกษา            3 หนวยกิต (2-2-5) 
     **ECT 6602 (ECT 6601) วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา      3 หนวยกิต (3-0-6) 
     **ECT 6704 (ECT 6701) สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     3 หนวยกิต (1-4-4) 
 
     เอกเลือก แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 2 วิชา  รวม  6 หนวยกิต   
  *ECT 6105   การจัดการศึกษาแบบเปด                         3 หนวยกิต (3-0-6) 
 *ECT 6204   การออกแบบสารเพ่ือการเรียนการสอน          3 หนวยกิต (3-0-6)C 

 *ECT 6205   การออกแบบระบบการเรียนแบบผสมผสาน     3 หนวยกิต (3-0-6)         
*ECT 6206   การออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียนรู      3 หนวยกิต (3-0-6)  

      *ECT 6302   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทางการศึกษา    3  หนวยกิต (2-2-5)  
 *ECT 6303   การผลิตดิจิทัลแอนิเมช่ัน                                                       3   หนวยกิต (2-2-5)  

*ECT 6403   เทคโนโลยีการพิมพเพ่ือการศึกษา 3 หนวยกิต (3-0-6) 
  **ECT 6406 (ECT 6404) การออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 3 หนวยกิต (3-0-6)  
     *ECT 6407   การบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา          3 หนวยกิต (3-0-6)  
     *ECT 6504   การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3 หนวยกิต (2-2-5)  
  *ECT 6506   การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 3 หนวยกิต (3-0-6) 
   **ECT 6703   เทคโนโลยีการฝกอบรม 3 หนวยกิต (2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 



แผน ข จํานวน 10 วิชา รวม 30 หนวยกิต ดังนี้ 
   เอกบังคบั แผน ข จํานวน 5 วิชา จํานวน  15 หนวยกิต   
     **ECT 6103 (ECT 6101)   เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัยและการออกแบบ 3 หนวยกิต (3-0-6)  
    ระบบการเรียนการสอน   
    **ECT 6104 (ECT 6102) การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 หนวยกิต (3-0-6) 
     **ECT 6203 (ECT 6201) กราฟกและการถายภาพเพ่ือการศึกษา            3 หนวยกิต (2-2-5) 
     **ECT 6602 (ECT 6601) วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา      3 หนวยกิต (3-0-6) 
     **ECT 6704 (ECT 6701) สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     3 หนวยกิต (1-4-4) 
 
   เอกเลือก แผน ข จํานวน 5 วิชา  จํานวน 15 หนวยกิต 
  *ECT 6105   การจัดการศึกษาแบบเปด                         3 หนวยกิต (3-0-6) 
 *ECT 6204   การออกแบบสารเพ่ือการเรียนการสอน          3 หนวยกิต (3-0-6)C 

 *ECT 6205   การออกแบบระบบการเรียนแบบผสมผสาน     3 หนวยกิต (3-0-6)         
*ECT 6206   การออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียนรู      3 หนวยกิต (3-0-6)  

      *ECT 6302   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทางการศึกษา    3  หนวยกิต (2-2-5)  
 *ECT 6303   การผลิตดิจิทัลแอนิเมช่ัน                                                       3   หนวยกิต (2-2-5)  

*ECT 6403   เทคโนโลยีการพิมพเพ่ือการศึกษา 3 หนวยกิต (3-0-6) 
  **ECT 6406 (ECT 6404) การออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 3 หนวยกิต (3-0-6)  
     *ECT 6407   การบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา          3 หนวยกิต (3-0-6)  
     *ECT 6504   การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3 หนวยกิต (2-2-5)  
  *ECT 6506   การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง 3 หนวยกิต (3-0-6) 
   **ECT 6703   เทคโนโลยีการฝกอบรม 3 หนวยกิต (2-2-5) 

 
หมวดวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง   
  แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 12 หนวยกิต  และ แผน ข จํานวน  3 หนวยกิต  ดังนี ้
  แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 12 หนวยกิต 
  ECT 7099  วิทยานิพนธ                    12 หนวยกิต (0-0-48) 
  แผน ข  จํานวน  3 หนวยกิต 
  ECT 7096  การศึกษาอิสระ          3  หนวยกิต (0-0-48) 
 
หมวดการสอบประมวลความรู   
  แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 0 หนวยกิต  และ แผน ข จํานวน  0 หนวยกิต  ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 0 หนวยกิต 
  ECT 7097   การสอบประมวลความรู  0 หนวยกิต (0-0-0) 
  แผน ข  จํานวน  0 หนวยกิต 
  ECT 7097  การสอบประมวลความรู  0 หนวยกิต (0-0-0) 
 
 
 
 
 

 



3.1.5 แผนการศึกษา 
   แผน ก แบบ ก 2   

ปที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หนวยกิต 

 RAM 6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา  1 (1-1-0) 
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา (3) (3-0-6) 
ECT 6003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา         (3) (3-0-6) 
ECT 6103 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัยและการออกแบบระบบการเรียนการสอน  3 (3-0-6) 
EDF 6001 ปรัชญาและจิตวิทยาทางการศึกษา       3 (3-0-6) 
MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 (3-0-6) 

 รวม 10 
 

ปที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

ECT 6104 การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     3 (3-0-6) 
ECT 6203 กราฟกและการถายภาพเพ่ือการศึกษา        3 (2-2-5) 

  ECT ……. วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 
 รวม 9 

 
ปที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 
ECT 6602 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา        3 (3-0-6) 
ECT 6702 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา    3 (1-4-4) 
ECT ……. วิชาเอกเลือก    3 (x-x-x) 

 รวม 9 
 

ปที่ 2  ภาคเรยีนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

ECT 7097 การสอบประมวลความรู     0 (0-0-0) 
ECT 7099 วิทยานิพนธ     12(0-0-48) 

 รวม 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แผน   ข   
ปที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หนวยกิต 
 RAM 6001 ความรูคูคุณธรรมบัณฑิตศึกษา  1 (1-1-0) 
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา (3) (3-0-6) 
ECT 6003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา         (3) (3-0-6) 
ECT 6103 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัยและการออกแบบระบบการเรียนการสอน  3 (3-0-6) 
EDF 6001 ปรัชญาและจิตวิทยาทางการศึกษา       3 (3-0-6) 
MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 (3-0-6) 

 รวม 10 
 

ปที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

ECT 6104 การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     3 (3-0-6) 
ECT 6203 กราฟกและการถายภาพเพ่ือการศึกษา        3 (2-2-5) 

  ECT …… วิชาเอกเลือก      3 (x-x-x) 
  ECT ……. วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 
  ECT ……. วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 

 รวม 15 
 

ปที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

ECT 6602 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       3 (3-0-6) 
ECT 6702 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา      3 (1-4-4) 

  ECT …… วิชาเอกเลือก      3 (x-x-x) 
  ECT …… วิชาเอกเลือก      3 (x-x-x) 

 รวม 12 
 

ปที่ 2  ภาคเรยีนที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา หนวยกิต 

ECT 7097 การสอบประมวลความรู     0 (0-0-0) 
ECT 7096 การศึกษาอิสระ     3 (0-0-48) 

 รวม 3 
 
 
3.1.6 คาํอธิบายรายวิชา     (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก. ) 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตร 

 
  ตารางเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร 
 

 
หมวดวิชา 

หลักสูตร  
 พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ 
ก 2 

แผน ข แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 

1.   หมวดวิชาบังคับ  (6) (6) 1 1 

2. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) (9) (9) (6) (6) 

3. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 6 6 6 6 

4. หมวดวิชาเอก 
4.1  วิชาเอกบังคับ 
4.2  วิชาเอกเลือก 

 
15 
6 

 
18 
9 

 
15 
6 

 
15 
15 

5. หมวดวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง     

 5.1  วิทยานิพนธ 12 - 12 - 

 5.2  การศึกษาอิสระ - 6 - 3 

6. การสอบประมวลความรู* 0 0 0 0 

 รวม 39 39 40 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระสาํคญัของการปรบัปรงุหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  
(39 หนวยกิต) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
แผน ก 2                                      39 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  
(40 หนวยกิต) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
แผน ก 2                                     40 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 1. หมวดวิชาบังคับ 

RAM 6000 ความรูคูคุณธรรม                          (3) (3-0-9) *RAM 6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0) 
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา                               (3) (3-0-6)                                                                           RAM 6003 บัณฑิตศึกษา                                           (3 
  2. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)   2. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) 
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา   (3) (3-0-6)                                                                          **ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา (3) (3-0-6)                                                                          
ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1    (3) (3-0-6)                                                                          
ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2    (3) (3-0-6)                                                                          

**ECT 6003 (ECT6001, ECT 6002) นวัตกรรม    (3) (3-0-6)                                                                          
              และเทคโนโลยีการศึกษา              

  3. หมวดวิชาพ้ืนฐาน   6  หนวยกิต   3. หมวดวิชาพ้ืนฐาน   6  หนวยกิต 

EDF 6003 ปรัชญาการศึกษา                             3 (3-0-6)                                                                          **EDF 6001 (EDF 6003) ปรัชญาการศึกษาและ     3 (3-0-6)                                                                          
              จิตวิทยาการศึกษา    

MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา               3 (3-0-6)                                                                          MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา               3 (3-0-6)                                                                          
   4.  หมวดวิชาเอก    4.  หมวดวิชาเอก 
4.1  วิชาเอกบังคับ  15  หนวยกิต 4.1  วิชาเอกบังคับ  15  หนวยกิต 
ECT 6101 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัยและ          3 (3-0-6)                                                             **ECT 6103 (ECT 6101) เทคโนโลยีการศึกษา       3 (3-0-6)                                                             
             การพัฒนาระบบการสอน                                                           รวมสมัยและการออกแบบระบบการเรียนการสอน                                             
ECT 6102 การจัดการระบบเทคโนโลยี                 3 (3-0-6)                                                             
              และสื่อสารการศึกษา 

**ECT 6104 (ECT 6102) การบริหารงานเทคโนโลยี 3 (3-0-6)                                                             
              และสื่อสารการศึกษา 

ECT 6201 การออกแบบสาร กราฟก                   3 (2-2-5)                                                             
              และการถายภาพ เพ่ือการศึกษา                                           

**ECT 6203 (ECT 6201) กราฟกและการถายภาพ  3 (2-2-5)                                                             
              เพ่ือการศึกษา 

ECT 6601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา            3 (3-0-6)                                                             **ECT 6602 (ECT 6601) วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและ 3 (3-0-6)                                                                          
              สื่อสารการศึกษา 

ECT 6701 ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี       3 (1-4-4)              
              การศึกษา 

**ECT 6704 (ECT 6701) สัมมนาทางเทคโนโลยี     3 (1-4-4)            
              และสื่อสารการศึกษา 

4.2   วิชาเอกเลือก  6  หนวยกิต 4.2   วิชาเอกเลือก  6  หนวยกิต 
ECT 6202 การออกแบบเว็บไซตเพ่ือการศึกษา        3 (3-0-6)                                                                                                 *ECT 6204 การออกแบบสารเพ่ือการเรียนการสอน  3 (3-0-6)                                                                                                 
ECT 6301 เทคนิคการนําเสนอสื่อการศึกษา           3 (1-4-4)                                                                                                 *ECT 6302 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทางการ    3 (2-2-5)                                                             
ECT 6402 เทคโนโลยีเสียงขั้นสูง                         3 (3-0-6)                                                                                                                การศึกษา 

*ECT 6303 การผลิตดิจิทัลอนิเมชั่น                     3 (2-2-5)                                                                                 
ECT 6403 เทคโนโลยีการพิมพเพ่ือการศึกษา          3 (3-0-6)                                                                                                 **ECT 6403 เทคโนโลยีการพิมพเพ่ือการศึกษา       3 (3-0-6)                                                                          

ECT 6404 ระบบการศึกษาทางไกล                     3 (3-0-6)                                                                                                 **ECT 6406 (ECT 6404) การออกแบบและพัฒนา  3 (3-0-6)                                                                          
                ระบบการศึกษาทางไกล 

ECT 6405 สื่อประสมเพ่ือการเรียนการสอน       3 (1-4-4)                                                             *ECT 6205 การออกแบบระบบการเรียนแบบ         3 (3-0-6) 
               ผสมผสาน                                                                                    

 *ECT 6105 การจัดการศึกษาแบบเปด                  3 (3-0-6)                                                                          
  

 
 
 
 



หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ECT 6501 การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน            3 (2-2-5)                                                             
ECT 6502 การจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศ          3 (3-0-6)                                                                                        
              ทางการศึกษา 

*ECT 6504 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา    3 (2-2-5)                                                             

ECT 6503 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส                       3 (3-0-6)                                                                                      
ECT 6702 การจัดกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา      3 (2-2-5)                                                             
 
ECT 6703 เทคโนโลยีการฝกอบรม                      3 (3-0-6)                                                             

*ECT 6506 การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง        3 (3-0-6)                                                                                      
*ECT 6206 การออกแบบสภาพแวดลอมทาง          3 (3-0-6)   
               การเรียนรู                                                                        
 **ECT 6703 เทคโนโลยีการฝกอบรม                  3 (2-2-5)                                                             

  5. หมวดวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง 12 หนวยกิต    5. หมวดวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง 12 หนวยกิต 
ECT 7099 วิทยานิพนธ                                 12 (0-0-48)                                                                          ECT 7099 วิทยานิพนธ                                12 (0-0-48)                                                                          
 6. หมวดการสอบประมวลความรู    0  หนวยกิต  6. หมวดการสอบประมวลความรู    0  หนวยกิต 
ECT 7097 การสอบประมวลความรู                     0 (0-0-0)                                                                          ECT 7097 การสอบประมวลความรู                     0 (0-0-0)                                                                          

   
  แผน ข                                             39  หนวยกิต 

   
  แผน ข                                              40  หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ(ไมนับหนวยกิต) 1. หมวดวิชาบังคับ 

RAM 6000 ความรูคูคุณธรรม                          (3) (3-0-9)  *RAM 6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0) 

RAM 6003 บัณฑิตศึกษา                               (3) (3-0-6)  
2.  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิต) 2.  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิต) 
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา   (3) (3-0-6) **ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา (3) (3-0-6) 
ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1    (3) (3-0-6) **ECT 6003 (ECT6001, ECT 6002) นวตักรรม    (3) (3-0-6) 

 ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2    (3) (3-0-6)                 และเทคโนโลยีการศึกษา              
3.  หมวดวิชาพ้ืนฐาน   6  หนวยกิต 3.  หมวดวิชาพ้ืนฐาน   6  หนวยกิต 
EDF 6003 ปรัชญาการศึกษา                            3 (3-0-6) **EDF 6001 (EDF 6003) ปรัชญาการศึกษาและ     3 (3-0-6) 

              จิตวิทยาการศึกษา    
MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา              3 (3-0-6) MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา               3 (3-0-6) 

4.  หมวดวิชาเอก 4.  หมวดวิชาเอก 
 4.1  วิชาเอกบังคับ  18  หนวยกิต  4.1  วิชาเอกบังคับ  15  หนวยกิต 

*RAM 6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0) 
ECT 6101 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัยและ         3 (3-0-6) **ECT 6103 (ECT 6101) เทคโนโลยีการศึกษา       3 (3-0-6) 
               การพัฒนาระบบการสอน                                             รวมสมัยและการออกแบบระบบการเรียนการสอน                                             
ECT 6102 การจัดการระบบเทคโนโลยี                3 (3-0-6) 
              และสื่อสารการศึกษา 

**ECT 6104 (ECT 6102) การบริหารงานเทคโนโลยี 3 (3-0-6)        
              และสื่อสารการศึกษา 

ECT 6201 การออกแบบสาร  กราฟกและ            3 (2-2-5)                                                             
              การถายภาพเพ่ือการศึกษา                                           

**ECT 6203 (ECT 6201) กราฟกและการถายภาพ  3 (2-2-5)                                                             
              เพ่ือการศึกษา 

ECT 6501 การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน          3 (2-2-5)                                                              
ECT 6601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา               3 (3-0-6) 
 
ECT 6701 ประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา   3 (1-4-4)            

**ECT 6602 (ECT 6601) วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและ 3 (3-0-6) 
              สื่อสารการศึกษา 
**ECT 6704 (ECT 6701) สัมมนาทางเทคโนโลยีและ3 (1-4-4)            
              สื่อสารการศึกษา 

4.2 วิชาเอกเลือก  9  หนวยกิต 4.2 วิชาเอกเลือก  15  หนวยกิต 
ECT 6202  การออกแบบเว็บไซตเพ่ือการศึกษา       3 (3-0-6)                                                                                                 *ECT 6204 การออกแบบสารเพ่ือการเรียนการสอน  3 (3-0-6) 

ECT 6301 เทคนิคการนําเสนอสื่อการศึกษา           3 (1-4-4)            *ECT 6302 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทาง        3 (2-2-5)                                                             

                การศึกษา 

 
 
 



หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ECT 6401 การถายภาพขั้นสูงเพ่ือการศึกษา           3 (2-2-5)                                                             *ECT 6303 การผลิตดิจิทัลอนิเมชั่น                    3 (2-2-5)                                                             

ECT 6402 เทคโนโลยีเสียงขั้นสูง                         3 (3-0-6)                                                                                                  

ECT 6403 เทคโนโลยีการพิมพเพ่ือการศึกษา          3 (3-0-6) **ECT 6403 เทคโนโลยีการพิมพเพ่ือการศึกษา       3 (3-0-6) 

ECT 6404 ระบบการศึกษาทางไกล                     3 (3-0-6) 
ECT 6405 สื่อประสมเพ่ือการเรียนการสอน      3 (1-4-4)                 

**ECT 6406 (ECT 6404) การออกแบบและพัฒนา  3 (3-0-6) 
               ระบบการศึกษาทางไกล 

 *ECT 6205 การออกแบบระบบการเรียนแบบ         3 (3-0-6)   
               ผสมผสาน 

 *ECT 6105 การจัดการศึกษาแบบเปด                  3 (3-0-6) 

 *ECT 6504 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา    3 (2-2-5)                                                             

ECT 6502 การจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศทาง    3 (3-0-6)     *ECT 6407 การบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  3 (3-0-6) 

              การศึกษา 
ECT 6503 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส                      3 (3-0-6) 

 
*ECT 6506 การออกแบบและพัฒนาอีเลิรนนิง        3 (3-0-6) 

ECT 6702 การจัดกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  3 (3-0-6) *ECT 6206 การออกแบบสภาพแวดลอมทาง          3 (3-0-6) 
               การเรียนรู      

ECT 6703 เทคโนโลยีการฝกอบรม                     3 (3-0-6) **ECT 6703 เทคโนโลยีการฝกอบรม                   3 (2-2-5)                                                             

  5.  หมวดวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง   6 หนวยกิต   5.  หมวดวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง   3 หนวยกิต 
ECT 7096 การศึกษาอิสระ                              6 (3-0-8) ECT 7096 การศึกษาอิสระ                            3 (0-0-48) 
  6.  หมวดการทดสอบประมวลความรู  0  หนวยกิต   6.  หมวดการทดสอบประมวลความรู  0  หนวยกิต 

  ECT 7097 การสอบประมวลความรู                    0 (0-0-0)   ECT 7097 การสอบประมวลความรู                    0 (0-0-0) 
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