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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยแีละวจัิยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช  2557 

******************************************** 
 

1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยแีละวจัิยเพื่อพัฒนาการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ  :  Master of Education Program in Technology and Research for Educational  

    Development 
 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย   :  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยแีละวจัิยเพื่อพัฒนาการศกึษา) 

                 :  ค.ม. (เทคโนโลยแีละวจัิยเพื่อพัฒนาการศกึษา) 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Education (Technology and Research for Educational Development) 

                  :  M.Ed. (Technology and Research for Educational Development) 
 

3. วชิาเอก :  ไมมี 
 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 เปนผูมคีวามรูความเขาใจทางดานเทคโนโลยีและวิจัยการศึกษาที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ไปตามสภาวการณของโลกในยุคปจจุบัน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการเปน

นักวจัิยที่ด ี

4.2 เปนผูมีความเช่ียวชาญดานการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีและวิจัย

การศกึษา เพื่อการพัฒนาระบบการศกึษา 

4.3 เปนผูมคีวามสามารถและทักษะในการผลิต สรางสรรค และพัฒนางานดานเทคโนโลยีและการ

วจัิย เพื่อการพัฒนาระบบการศกึษา 
 

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

4.1  แผน ก แบบ ก 1     ไมนอยกวา 36 หนวยกติ 

4.2  แผน ก แบบ ก 2    ไมนอยกวา  36 หนวยกติ 

4.3  แผน ข     ไมนอยกวา  36 หนวยกติ 
 

6. อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

6.1  นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.2  นักวชิาการศกึษา 
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6.3  ครู/อาจารย 

6.4  นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 
 

7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

7.1 หลักสูตร 

7.1.1  จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร     ไมนอยกวา     36    หนวยกติ 

7.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 1 

1) หมวดวชิาเฉพาะ      -  

1.1) เอกบังคับ     - 

1.2) เอกเลอืก     - 

2) วทิยานพินธ   ไมนอยกวา 36 หนวยกติ 

3) รายวชิาเสรมิ   ไมนับหนวยกติ 

แผน ก แบบ ก 2 

1) หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา 24 หนวยกติ 

1.1) เอกบังคับ     18 หนวยกติ 

1.2) เอกเลอืก   ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

2) วทิยานพินธ   ไมนอยกวา  12 หนวยกติ 

3) รายวชิาเสรมิ   ไมนับหนวยกติ 

แผน  ข  1) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

1.1) เอกบังคับ      18 หนวยกติ 

1.2) เอกเลอืก    ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

2) การคนควาอสิระ      ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

3) รายวชิาเสรมิ     ไมนับหนวยกติ 

7.1.3 รายวชิา 

1) หมวดวชิาเฉพาะ    ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

1.1) วชิาเอก    ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

158      1.1.1) เอกบังคับ  158  18 หนวยกติ 

คศ.วจ.741 

REED741 

วธิวีทิยาการวจัิย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

คศ.ทว.711 

EDTR711 

สถติกิารวจัิยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยกีารศกึษา 

Research Statistics for Developing Educational Technology 

3(3-0-6) 
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คศ.ทว.712 

EDTR712 

การวจัิยทางเทคโนโลยกีารศกึษา 

Research in Educational Technology 

3(3-0-6) 

คศ.ทว.731 

EDTR731 

นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 

Innovation and Educational Technology 

3(2-2-5) 

คศ.ทว.732 

EDTR732 

การออกแบบการเรยีนการสอนเพื่อการพัฒนา 

Instructional Design for Development 

3(2-2-5) 

คศ.ทว.733 

EDTR733 

ศูนยทรัพยากรการเรยีนรูและเครือขาย 

Learning Resources Center and Networks 

3(3-0-6) 

คศ.ทว.791 

EDTR791 

สัมมนาวทิยานพินธ (ไมนับหนวยกติ) 

Seminar in Thesis  

2(0-4-2) 

158    1.1.2) เอกเลอืก 

158     แผน ก แบบ ก 2  ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

     แผน ข      ไมนอยกวา 12  หนวยกติ 

คศ.ทว.713 

EDTR713 

สถติเิชิงสหสัมพันธ 

Correlational Statisics 

3(3-0-6) 

คศ.ทว.714 

EDTR714 

คอมพวิเตอรเพื่อการวเิคราะหสถติทิางสังคมศาสตร 

Computer for Statistical Analysis in Social Sciences 

3(2-2-5) 

คศ.ทว.715 

EDTR715 

การประเมนิโครงการ 

Project Evaluation 

3(2-2-5) 

คศ.ทว.716 

EDTR716 

การประเมนินวัตกรรมการศกึษา 

Evaluation in Educational Innovation 

3(2-2-5) 

คศ.ทว.734 

EDTR734 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

Human Resources Development on ICT 

3(3-0-6) 

คศ.ทว.735 

EDTR735 

สื่อประสมดจิทิัลเพื่อการศกึษา 

Digital Multimedia for Education 

3(2-2-5) 

คศ.ทว.736 

EDTR736 

การเรยีนรูผานสื่ออเิล็กทรอนกิส 

E-Learning 

3(2-2-5) 

คศ.ทว.737 

EDTR737 

คอมพวิเตอรชวยสอนอัจฉริยะ 

Intelligent Computer Assisted Instruction 

3(3-0-6) 

2) วทิยานิพนธ/การคนควาอสิระ                     

 แผน ก แบบ ก 1  วทิยานิพนธ  ไมนอยกวา 36 หนวยกติ 

 แผน ก แบบ ก 2 วทิยานิพนธ  ไมนอยกวา 12  หนวยกติ 
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 แผน ข   การคนควาอสิระ    6 หนวยกติ 

คศ.ทว.798 

EDTR798 

วทิยานพินธ 

Thesis 

36 

คศ.ทว.799 

EDTR799 

วทิยานพินธ 

Thesis 

12 

คศ.ทว.797 

EDTR794 

การคนควาอสิระ 

Independent Study 

6 

3) รายวชิาเสรมิ (ไมนับหนวยกติ)สําหรับผูไมมีวุฒิทางการศึกษากําหนดใหเรียน รายวิชา

ตอไปนี้เพิ่มเตมิ จํานวน 3 รายวชิา 

มศ.ภอ.711 

ENG711 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษาบัณฑติศกึษา 

English for Graduates 

3(3-0-6) 

คศ.วจ.774 

REED774 

หลักการศกึษาและการจัดการเรยีนการสอน 

Principles of Education and Instruction 

3(2-2-5) 

คศ.วจ.775 

REED775 

นวัตกรรมและการประเมินผลการศกึษา 

Educational Innovation and Evaluation 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ :  การลงทะเบียนรายวิชาเสริม ให เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

7.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 1) แผน ก แบบ ก 1 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.798 

EDTR798 

วทิยานพินธ 

Thesis 

9 0 0 0 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 30 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.798 

EDTR798 

วทิยานพินธ 

Thesis 

9 0 0 0 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 30 
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ภาคการศึกษาที่  3  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.798 

EDTR798 

วทิยานพินธ 

Thesis 

6 0 0 0 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 20 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปที่  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.798 

EDTR798 

วทิยานพินธ 

Thesis 

6 0 0 0 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 20 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปที่  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.798 

EDTR798 

วทิยานพินธ 

Thesis 

6 0 0 0 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 20 

 2) แผน ก แบบ ก 2 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.วจ.741 

REED741 

วธิวีทิยาการวจัิย 

Research Methodology 

3 2 2 5 

คศ.ทว.731 

EDTR731 

นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 

Innovation and Eduucational Technology 

3 2 2 5 

คศ.ทว.732 

EDTR732 

การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา 

Instructional Design for Development 
3 2 2 5 

รวม  9 6 6 15 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 27 
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ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.733 

EDTR733 

ศูนยทรัพยากรการเรยีนรูและเครือขาย 

Learning Resources Center and Networks 

3 3 0 6 

คศ.ทว.711 

EDTR711 

สถติิการวจิัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

Research Statistics for Developing 

Educational Technology 

3 3 0 6 

คศ.ทว.XXX 

EDTRXXX 

วชิาเอกเลอืก (1) 

Elective Major (1) 

3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 27 

 

ภาคการศึกษาท่ี  3  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.712 

EDTR712 

การวจัิยทางเทคโนโลยกีารศกึษา 

Research in Educational Technology 

3 3 0 6 

คศ.ทว.XXX 

EDTRXXX 

วชิาเอกเลอืก (2) 

Elective Major (2) 

3 2 2 5 

รวม 6 5 2 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 18 

 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปที่  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.791 

EDTR791 

สัมมนาวทิยานพินธ 

Seminar in Thesis 

2 

 

0 4 2 

คศ.ทว.799 

EDTR799 

วทิยานพินธ 

Thesis 

6 0 0 0 

รวม 8 0 4 2 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 16 
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ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปที่  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.799 

EDTR799 

วทิยานพินธ 

Thesis 

6 0 0 0 

รวม 6 0 0 0 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 10 

 

3) แผน ข 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.วจ.741 

REED741 

วธิวีทิยาการวจัิย 

Research Methodology 

3 2 2 5 

คศ.ทว.731 

EDTR731 

นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 

Innovation and  Educational Technology   

3 2 2 5 

คศ.ทว.732 

EDTR732 

การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา 

Instructional Design for Development 
3 2 2 5 

รวม  9 6 6 15 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 27 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.733 

EDTR733 

ศูนยทรัพยากรการเรยีนรูและเครือขาย 

Learning Resource Center and 

Networks 

3 3 0 6 

คศ.ทว.711 

 

EDTR711 

สถติกิารวจัิยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยทีาง

การศกึษา 

Research Statistics for Developing 

Educational Technology 

3 3 0 6 

คศ.ทว.XXX 

EDTRXXX 

วชิาเอกเลอืก (1) 

Elective Major (1) 

3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 27 
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ภาคการศึกษาที่  3  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.712 

EDTR712 

การวจัิยทางเทคโนโลยกีารศกึษา 

Research in Educational Technology 

3 3 0 6 

คศ.ทว.XXX 

EDTRXXX 

วชิาเอกเลอืก (2) 

Elective Major (2) 

3 2 2 5 

คศ.ทว.XXX 

EDTRXXX 

วชิาเอกเลอืก (3) 

Elective Major (3) 

3 2 2 5 

รวม 9 7 4 16 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 27 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปที่  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.XXX 

EDTRXXX 

วชิาเอกเลอืก (4) 

Elective Major (4) 

3 2 2 5 

คศ.ทว.797 

EDTR797 

การคนควาอสิระ 

Independent Study 

3 0 0 0 

รวม 6 2 2 5 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 19 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

คศ.ทว.797 

EDTR797 

การคนควาอสิระ 

Independent Study 

3 0 0 0 

รวม 3 0 0 0 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 10 
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 7.1.5 คําอธบิายรายวชิา 

คศ.วจ.741 

REED741 

วธิวีทิยาการวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบตางๆ 

กระบวนการและการออกแบบการวิจัย เคาโครงการวิจัย การออกแบบการวัดตัวแปรเทคนิคการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย        การประเมินผล

งานวจัิย ฝกปฏบิัตกิารเขยีนเคาโครงการวจัิย 

Definition and characteristics of research, type of research, research techniques and 

designs, writing research proposals, measurement designs and data collection techniques, statistics 

and data analysis for research, writing a research report, research evaluation,  practicing research 

proposal. 
 

คศ.ทว.711 

EDTR711 

สถิตกิารวจัิยสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยกีารศึกษา 

Research Statistics for Developing Educational Technology 

3(3-0-6) 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

ระเบยีบวธิทีางสถติ ิ สถติเิชิงพรรณา  สถติอินุมานเพื่อการประยุกตสําหรับทางเทคโนโลยี

ทางการศึกษา การวิเคราะหความสัมพันธ  การวิเคราะหถดถอยพหุ  สถิติวิเคราะหความแปรปรวน  การ

วเิคราะหความแปรปรวนรวม  ไค-สแควร  สถติเิพือ่การใชในตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

Statistical methodology, descriptive statistics, inferential statistics for applying in 

educational technology, correlation analysis, multiple regression analysis, analysis of variance 

(ANOVA), analysis of covariance, Chi-square, statistics for instrument development. 
 

คศ.ทว.712 

EDTR712 

การวจัิยทางเทคโนโลยกีารศึกษา 

Research in Educational Technology 

3(3-0-6) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ปรัชญาของการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาเคา

โครงการวจัิย การเขยีนรายงานการวจัิย การประเมนิและวพิากษงานวจัิย การเผยแพรและการใชประโยชน

จากผลงานวจัิยและจรรยาบรรณการวิจัย 

  Philosophy of educational technology research, review of related literature and 

research, research conceptual framework, educational technology research design, research 
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strategies, research proposal development, writing research report, research evaluation and critique; 

research dissemination and utilization, research ethics. 
 

คศ.ทว.731 

EDTR731 

นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 

Innovation and Educational Technology  

3(2-2-5) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

แนวคดิและทฤษฎ ีเกี่ยวกับนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา  บทบาทของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาตอการพัฒนากระบวนการเรียนรู การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการวัดผลประเมินผลและการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมใน

การใชและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู การ

ประเมนิประสทิธภิาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 

Concepts and theories of innovation and educational technology, roles of innovation 

and educational technology in the development of learning process, implementing of instructional 

technologies, innovation and educational technology for measurement evaluation and research, morals 

and ethics of implementation and development of innovation and  educational technology, designing 

innovations to enhance learning, an evaluating the efficiency of innovation and educational technology. 
 

คศ.ทว.732 

EDTR732 

การออกแบบการเรยีนการสอนเพื่อการพัฒนา 

Instructional Design for Development 

3(2-2-5) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ความหมาย หลักการ และทฤษฎีเชิงระบบ การวิเคราะหองคประกอบของระบบเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู จติวทิยาการออกแบบสื่อการศึกษา การออกแบบและจําลองระบบการเรียนรู ตลอดจน

การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อการวางแผนและการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มี

ประสทิธผิล  

Definitions principles and systematic theory, system analysis for learning development 

psychology for educational media design design and simulating for learning systems, managing 

supportive learning environments for better planning and designing an effective instructional systems.  
 

คศ.ทว.733 

EDTR733 

ศูนยทรัพยากรการเรยีนรูและเครอืขาย 

Learning Resources Center and Networks 

3(3-0-6) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

แนวคิด หลักการของศูนยทรัพยากรการเรียนรูและเครือขาย ทฤษฎีการเรียนรู วิธีการ

จัดการเรยีนการสอน การออกแบบและพัฒนาศูนยทรัพยากรการเรยีนรูและเครอืขาย 
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Concepts and Principles of Learning resources center and networks, learning theories, 

learning-teaching approaches, design and development of Learning resources center and networks. 
 

คศ.ทว.791 

EDTR791 

สัมมนาวทิยานิพนธ 

Seminar in Thesis  

2(0-4-2) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยและประเด็นปญหาดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

และวจัิยเพื่อพัฒนาการศกึษา ประเด็นและปญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาที่นําไปสูการออกแบบการวิจัยที่

สรางองคความรูใหม และการนําเสนอโครงการวจัิย 

Analysis and synthesis of researchs and issue problems related to educational 

technology and research for development, issues and problems about educational technology leading 

to the research design to create new knowledge, and research proposal presentations. 
 

คศ.ทว.713 

EDTR713 

สถิตเิชงิสหสัมพันธ 

Correlational Statisics 

3(3-0-6) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  แนวคิดของการวิจัยเชิงสหสัมพันธ สหสัมพันธแบบสองตัวแปร สหสัมพันธแบบหลายตัว

แปร การวเิคราะหองคประกอบ การวิเคราะหจําแนกกลุม การวเิคราะหถดถอยแบบงาย และการวิเคราะห

ถดถอยแบบพหุ การใชการวเิคราะหถดถอยแบบพหุในงานวจัิยเชิงทดลอง 

  Concept of correlational research, bivariate types correlation, multivariate types 

correlation, factor analysis, cluster analysis, simple regression and multiple regression, using multiple 

regression in experimental research. 
 

คศ.ทว.714 

EDTR714 

คอมพวิเตอรเพื่อการวเิคราะหสถิติทางสังคมศาสตร 

Computer for Statistical Analysis in Social Sciences 

3(2-2-5) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมานเพื่อการ

ประยุกตสําหรับทางสังคมศาสตร การวิเคราะหการถดถอยพหุ การวิเคราะหการจําแนก การวิเคราะห

ความแปรปรวนพหุ การวเิคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหองคประกอบ 

การวเิคราะหการจัดกลุมพหุ โมเดลสมการโครงสรางและการวเิคราะหมาตรพหุมติ ิ  

   Computer programming usage for descriptive statistical analysis, inferential statistical 

analysis, discriminant analysis, multivariate analysis of variance, analysis of covariance, correlation 
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analysis, factor analysis, multiple clustering analysis, structural equation modeling analysis, 

multidimensional scaling. 
 

คศ.ทว.715 

EDTR715 

การประเมนิโครงการ 

Project Evaluation 

3(2-2-5) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  แนวคิดและทฤษฎกีารประเมนิ ความหมายและความสําคัญของการประเมินโครงการ การ

วางแผนและเขียนโครงการ แนวคิดการประเมินโครงการ การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลในการประเมินโครงการ การ

เขยีนรายงาน และการใชประโยชนจากผลการประเมนิโครงการ 

  Evaluation theories and concepts, meaning and significance of project evaluation, 

planning and project writing, concepts project evaluation, instrument construction and development in 

project evaluation, data collection and analysis of project evaluation, report writing and utilization of 

project evaluation. 
 

คศ.ทว.716 

EDTR716 

การประเมนินวัตกรรมทางการศึกษา 

Evaluation in Educational Innovation 

3(2-2-5) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

แนวคิด รูปแบบ บทบาทของการประเมินและการวัดผลที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทาง

การศกึษากระบวนการวางแผน ปฏบิัตกิาร และรายงานการประเมนินวัตกรรมทางการศกึษา 

  Concepts, Model, and roles of evaluation and measurement related to educational 

innovation, planning process, practice and evaluation report in educational innovation. 
 

คศ.ทว.734 

EDRT734 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Human Resources Development on Information and 

Communication Technology 

3(3-0-6) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  หลักการ ทฤษฎี นโยบาย และผลงานวิจัยทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสมในการออกแบบ พัฒนา รวมทั้งฝกอบรม

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในรูปแบบตาง ๆ ที่มุงเนนการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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    Principles theories policies and research results in human resources development on 

Information and Communication Technology (ICT), the appropriate application in designing developing 

and training on human resources development in various fields in order to improve their ICT skills. 
 

คศ.ทว.735 

EDTR735 

สื่อประสมดจิิทัลเพื่อการศึกษา 

Digital Multimedia for Education 

3(2-2-5) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

แนวคดิ หลักการ ทฤษฎแีละคุณลักษณะของสื่อประสมดจิทิัลเพื่อการศึกษา การออกแบบ

และพัฒนาสื่อประสมดจิทิัลเพื่อการศกึษา 

Concepts Principles theories and characteristics of digital multimedia for education 

design and development of digital multimedia for education. 
 

คศ.ทว.736 

EDTR736 

การเรยีนรูผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

E-Learning 

3(2-2-5) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

แนวคิด หลักการ และลักษณะของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทบทวนภาพรวมของ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  บทบาทของการเรยีนการสอนผานเว็บ ระบบอินเทอรเน็ตและการใช

งานอนิเทอรเน็ตเพื่อการเรยีนการสอน การออกแบบและพัฒนาการเรยีนรูผานสื่ออเิล็กทรอนกิส 

Concepts Principles and characteristics of e-Learning, overview of information 

technology and communication, role of web-based learning, internet and the use of internet in 

learning and teaching design and development of e-Learning. 
 

คศ.ทว.737 

EDTR737 

คอมพวิเตอรชวยสอนอัจฉรยิะ 

Intelligent Computer Assisted Instruction 

3(3-0-6) 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

   หลักการ ทฤษฎ ีและองคประกอบ ของการจัดการเรยีนการสอนและการฝกอบรม ที่มีการ

ประยุกตใชโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอนที่เกี่ยวของกับระบบอัจฉรยิะ 

     Principles theories and components of instructional and training that applied the 

intelligent computer assisted instruction. 
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คศ.ทว.798 

EDTR798 

วทิยานิพนธ 

Thesis 

36 

  เง่ือนไขรายวชิา : ตามเง่ือนไขของหลักสูตร 

ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางดานเทคโนโลยีและวิจัยการศึกษา การเสนอหัวขอ

วิทยานิพนธ และการดําเนินการวิจัย เนนความริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ การประยุกตใชทฤษฎีและ

หลักการเทคโนโลยีและวิจัยการศึกษามาใชในการแกปญหาการศึกษา และการคนหาองคความรูใหมทาง

เทคโนโลยแีละวจัิยการศกึษา  

Study in topic issues of educational technology and research, defend research 

proposal, and thoroughly conduct the research process, Emphasis on academic creativity, applying 

educational technology and research theory and principle to slove proplems in educational system, 

and finding new knowledge in educational technology and research. 
 

คศ.ทว.799 

EDTR799 

วทิยานิพนธ 

Thesis 

12 

  เง่ือนไขรายวชิา : ตามเง่ือนไขของหลักสูตร 

ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางดานเทคโนโลยีและวิจัยการศึกษา การเสนอหัวขอ

วิทยานิพนธ และการดําเนินการวิจัย เนนความริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ การประยุกตใชทฤษฎีและ

หลักการเทคโนโลยแีละวจัิยการศกึษามาใชในการแกปญหาการศกึษา  

Study in topic issues of educational technology and research, defend research 

proposal, and thoroughly conduct the research process, Emphasis on academic creativity, applying 

educational technology and research theory and principle to slove proplems in educational system. 
 

คศ.ทว.797 

EDTR797 

การคนควาอสิระ 

Independent Study 

6 

  เง่ือนไขรายวชิา : ตามเง่ือนไขของหลักสูตร 

การศกึษาคนควาเปนรายบุคคลตามความสนใจของผูเรียนโดยมอีาจารยที่ปรกึษาเปนผู

กํากับแนะนําการใชแหลงความรูที่เปนบุคคล สื่อวัสดุ และเทคโนโลยใีนการดําเนนิบทบาททางวชิาชีพ และ

กาวทันความเปลี่ยนแปลงของฐานความรูในศาสตรดานเทคโนโลยกีารศกึษา การพัฒนาโครงการวจัิย โดย

เนนกระบวนการวิจัย 

Individual study according to learners’ interest under the supervision and guidance of 

instructors using the human material and technological resources in perforning their professional roles 

and keeping abreast of the field’s changing knowledge base, developing master projects with 

emphasis on research procedure. 
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มศ.ภอ.711 

ENG711 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Students 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : ไมมี 

3(2-2-5) 

ฝกทักษะภาษาอังกฤษในการอานจับใจความสําคัญ จากสื่อสิ่ งพิมพและสื่ อ

อเิล็กทรอนกิส การเขยีนเรยีบเรยีงเอกสารทางวชิาการ บทคัดยอ และนําเสนอผลงานวชิาการ 

Praceticing English reading comprehension form newspaper and e-document; 

writing, abstracting and reporting academic paper 
 

คศ.วจ.774 

REED774 

หลักการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอน 

Principles of Education and Instruction 

วชิาที่ตองเรยีนมากอน : ไมมี 

3(2-2-5) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตรที่เกี่ยวของ ปรัชญาการศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ บริบททาง

การศกึษาในทองถิ่น ปญหาและแนวโนมทางการศกึษา 

Basic concepts of education, education and related science, educational philosophy, 

educational psychology, learning theory, principles and concepts of teaching, curriculum and teaching 

development, national educational acts and plans, regional educational contexts, educational problems 

and trends. 
 

คศ.วจ.775 

REED775 

นวัตกรรมและการประเมนิผลการศึกษา 

Educational Innovation and Evaluation 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน : ไมมี 

3(2-2-5) 

ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการ

เรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใชสื่อ

นวัตกรรมการเรยีนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดและประเมินผล การสรางและหาคุณภาพของ

เครื่องมอืวัดผล ระเบยีบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับตางๆ ปญหาและแนว

ทางการแกไขปญหาการวัดและประเมนิผลการเรยีนการสอน 

Meanings, scopes and significant of educational innovation and evaluation, media 

literacy process, media and innovation of teaching, productions and uses innovation and evaluation of 

teaching, principles of educational measurement and evaluation, constructing and developing 

instrument, educational measurement and evaluation order, problems and problems solving in 

educational measurement and evaluation. 
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