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แผนการศึกษา 

ชื่อแผน 
จ านวนหน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา 
ทั้งหมด 

วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ ์

รายวิชาเรียน 

แผน ก แบบ ก1 36 - - 2 ปี 
แผน ก แบบ ก2 36 18 18 2 ปี 
แบบ ข 36 6 30 2 ปี 
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การเปิดสอนของหลักสูตร ภาคปกติ และภาคสมทบ จัดการเรียนการสอนที่คณะ
ศึกษาศาสตร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต 
 
1. หมวดวิชาสัมพันธ ์
276-560* ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา (3) 
263-620* ภาษาอังกฤษในศาสตรด์้านเทคโนโลยีและ 
 สื่อสารการศึกษา (3) 
* เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 1 แผน ก 
แบบ ก  2  และแผน ข แต่ไม่นับหน่วยกิต  
 
2. หมวดวิชาบังคับ 
263-601  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการศึกษา 
   ร่วมสมัย (3) 
263-602   การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (3)  
 
3.  หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต และแผน ข จ านวนไม่นอ้ยกว่า 24 หน่วยกิต โดย
นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มดา้นเทคโนโลยีการศึกษา และกลุ่ม
ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
263-611  ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (3) 3(2-2-5) 
263-612   การออกแบบและพัฒนาสื่อสารมวลชนและ 
 สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา (3)  
263-613  การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทศัน์ 
 เพื่อการศึกษา (3) 
263-614  การออกแบบสื่อภาพถ่ายเพื่อการศึกษา (3) 
263-615  การออกแบบและพัฒนารายการสือ่เสียงและ 
 วิทยุเพื่อการศึกษา (3) 
263-616  การออกแบบและการพัฒนาสื่อกราฟิกและ 
 การพิมพ์เพื่อการศึกษา (3) 
263-711  การออกแบบและพัฒนารายการวดีิทัศน์และ 
 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (3) 
263-712  การออกแบบและพัฒนาการเรยีนรู้ทางสื่อ 
 อิเล็กทรอนิกส ์ (3) 

263-713  การแพร่กระจายนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 ในการศึกษา (3) 
263-714  การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ(3) 
263-715  การศึกษาระบบเปิดและการเรียนทางไกล (3) 
263-716  การจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 เพื่อการศึกษา (3) 
263-717  สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและ 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน (3) 
263-718  การออกแบบระบบสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส ์
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษา (3) 
 

กลุ่มวชิาการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
263-617  ทฤษฎีและการปฏิบัติในการออกแบบระบบ 
 การเรยีนการสอน (3)  
263-621 การวิจัยด้านการออกแบบระบบการเรยีน 
 การสอน (3) 
263-622  การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน (3) 
263-623  การวิเคราะห์กระบวนการเรยีนรู้ส าหรับ 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน (3) 
263-624  การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน (3) 
263-625  การออกแบบสภาพแวดลอ้มใหมเ่พื่อการเรียนรู ้ (3)                                                                                                                                     
263-719  การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(3)  
263-720  การจัดการความรู้และองค์การแหง่การเรียนรู้ (3) 
 
กลุ่มวชิาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์
263-691 วิทยานิพนธ ์ (36) 
263-692 วิทยานิพนธ ์ (18) 
263-693 สารนิพนธ ์ (6) 
 
*  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  

ปีที่ 1 
 ภาคการศึกษาท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

263-691 Thesis 9 263-691 Thesis 9 

      

รวม 9 รวม 9 

 

ปีที่ 2 
 ภาคการศึกษาท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

263-691 Thesis 9 263-691 Thesis 9 

      

รวม 9 รวม 9 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1 

 ภาคการศึกษาท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

263-601 Educational Technology and 
Communications in 
Contemporary Education 

3 276-560* Research Methodology in 
Education 

- 

263-602 Research in Educational 
Technology and Communications 

3 263-692 Thesis 3 

263-692 Thesis 3  วิชาเลือกเอก (2 วิชา) 6 

 วิชาเลือกเอก (1 วิชา) 3    

263-620* English in the Discipline of 
Educational Technology and 
Communications 

-    

รวม 12 รวม 9 

 

ปีที่ 2 
 ภาคการศึกษาท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

263-692 Thesis 6 263-692 Thesis 6 

 วิชาเลือกเอก (1 วิชา) 3    

รวม 9 รวม 6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก (1) แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข แต่ไม่นับหน่วยกิต 
 



 

หลักสูตรแผน ข 

ปีที่ 1 
 ภาคการศึกษาท่ี 1     ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

263-601 Educational Technology and 
Communications in 
Contemporary Education 

3 276-560* Research Methodology in 
Education 

- 

263-602 Research in Educational 
Technology and Communications 

3  วิชาเลือกเอก (3 วิชา) 9 

 วิชาเลือกเอก (2 วิชา) 6    

263-620* English in the Discipline of 
Educational Technology and 
Communications 

-    

รวม 12 รวม 9 

 

ปีที่ 2 
 ภาคการศึกษาท่ี 1     ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

263-693 Minor  Thesis 3 263-693 Minor  Thesis 3 

 วิชาเลือกเอก (2 วิชา) 6  วิชาเลือกเอก (1 วิชา) 3 

      

รวม 9 รวม 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก (1) แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข แต่ไม่นับหน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 



 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
263-601  3(2-2-5) 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการศึกษาร่วมสมัย 
(Educational Technology and Communications in 
Contemporary Education) 
 การศึกษาในยุคสังคมฐานความรู้  หลักการและ
ทฤษฎีทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน การออกแบบสาร การประยุกต์เทคโนโลยี
โสตทัศน์ นวัตกรรมเทคโนโลยีในการสื่อสารการศึกษา  
นวัตกรรมในการศึกษาร่วมสมัย งานวิจัย แนวโน้มและวิทย
สาระทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 
263-602  3(2-2-5) 
การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Research in Educational Technology and 
Communications) 

ส ารวจการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ทั้งในด้านระเบียบวิธีการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย การ
ก าหนดปัญหา การออกแบบวิจัย เครื่องมือในการวิจัย  
 
263-611  3(2-2-5) 
ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  
(Leadership in Technology Innovations in 
Education)   

หลักการและทฤษฎีทางภาวะผู้น า   ภาวะผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การแพร่กระจายนวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การจัดองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา การประกันคุณภาพ
ทางการบริการเทคโนโลยีการศึกษา งานวิจัย แนวโน้มและ
วิทยสาระทางด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษา 
 
263-612  3(2-2-5) 
การออกแบบและพัฒนาสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนเพ่ือ
การศึกษา   
(Design and Development of Mass Communication 
and Mass Media in Education) 

สื่อสารมวลชน สื่อมวลชน และสื่อทางการสื่อสารระบบ
ตา่งๆ ระบบและหลักการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในการศึกษาและ
ในสังคมทั่วไป และสังคมหลากหลายวัฒนธรรม การออกแบบและ
การผลิตสื่อต้นแบบเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

263-613  3(2-2-5) 
การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทศัน์เพ่ือการศึกษา   
(Design and Development  of Audio Visual Media 
in Education) 
  หลักการและทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยีโสตทัศน์ การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศน์เพื่อ
การสื่อสารการศึกษา แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยด้านการ
สื่อสารเชิงโสตทัศน์ 
 
263-614  3(2-2-5) 
การออกแบบสื่อภาพถ่ายเพ่ือการศึกษา  
(Educational Photographic Media Design) 
  หลักการ ทฤษฎีการออกแบบ และผลิตภาพถ่ายเพื่อ
การสื่อสารการศึกษา การประยุกต์เทคโนโลยีในการออกแบบ
และพัฒนาภาพถ่าย ดิจิทัลเทคโนโลยี แนวโน้มวิทยสาระและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
263-615    3(2-2-5) 
การออกแบบและพัฒนารายการสื่อเสียงและวิทยุเพ่ือการศึกษา   
(Design and Development of Audio and Radio 
Program in Education) 
   หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีด้านเสียงวิทยุกระจายเสียง 
และสื่อประกอบเสียงเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
การส่ง ระบบการผลิตสื่อเสียง เสียงประกอบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
เสียงและวิทยุกระจายเสียงการออกแบบและพัฒนาสื่อเสียงและรายการ
วิทยุกระจายเสียง แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
263 -616 3(2-2-5) 
การออกแบบและการพัฒนาสื่อกราฟิกและการพิมพ์เพ่ือ
การศึกษา    
(Design and Development of Graphic and Printing 
Media in Education๗ 

หลักการและทฤษฎีการออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ 
การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี
ด้านการพิมพ์ การประยุกต์เทคโนโลยีในการออกแบบและ
พัฒนา สิ่งพิมพ์ทางการศึกษา แนวโน้ม  
วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



 

263-617    3(2-2-5)                                                                                                                                  
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการออกแบบระบบการเรียนการสอน                
(Theory and Practice in Instructional System Design)  

ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสารการศึกษา หลักจิตวิทยา 
หลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
ครอบคลุมการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปใช้ และการ
ประเมิน หลักการและขั้นตอนการสร้างรูปแบบและการให้ค าปรึกษาด้าน
การออกแบบการพัฒนาระบบการเรียนการสอน สมรรถนะและจรรยาบรรณ
ของนักออกแบบระบบการเรียนการสอน เน้นกิจกรรมการออกแบบและ
พัฒนาโดยการปฏิบัติจริงแนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
263-620     3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(English in the Discipline of Educational 
Technology and Communications)  
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การศึกษา และการค้นคว้าทาง
วิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  เน้นการอ่านต ารา 
วารสาร งานวิจัย และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การน าเสนอ
งานวิจัยด้วยการเขียนและวาจา  
 
263-621           3(2-2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                    
การวิจัยด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน         
(Research in Instructional System Dasign)  

ส ารวจการวิจัยด้านการออกแบบระบบการเรียน
การสอน ทั้งในด้านระเบียบวิธีการวิจัยและกรอบแนวคิดในการ
วิจัย การก าหนดปัญหา การพัฒนาเค้าโครง และการออกแบบ
วิจัยด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน เครื่องมือในการ
วิจัย การประยุกต์งานวิจัยในการพัฒนาการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน 

 
263-622  3(2-2-5)                                                                                                                                  
การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน 
(Instructional Strategies Design) 

ส ารวจ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในบริบท
ต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิต การเลือกใช้ 
และการประเมิน แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

263-623  3(2-2-5)       
การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ส าหรับการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน   
(Analysis of Learning Process for Instructional 
System Dasign)        

ทฤษฎี หลักการและวิธีการวิเคราะห์กระบวนการ
เรียนรู้ ปัญหาการเรียนการสอน ความต้องการจ าเป็น ผู้เรียน 
เนื้อหา ภารกิจส าหรับการออกแบบและการพัฒนาระบบการเรียน
การสอน แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
263-624  3(2-2-5)                                                                                                                                 
การออกแบบสารเพ่ือการเรียนการสอน   
(Instructional Message Design) 

มโนมติ หลักการ และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและสื่อประสม ศึกษางานวิจัย
ด้านการออกแบบสารเพื่อการเรียนรู้ เน้นการออกแบบ การ
พัฒนา และการประเมินการออกแบบสารเพื่อการเรียนการ
สอนโดยการปฏิบัติจริงแนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 
263-625  3(2-2-5)                                                                                                                                  
การออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่เพ่ือการเรียนรู้                   
(New Learning Environment Design) 

   หลักการ วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อการเรียนรู้  เน้นสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ เทคโนโลยี และสังคม ศึกษา
งานวิจัยด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เน้น
กิจกรรมการออกแบบ พัฒนา และการประเมินการออกแบบ
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง แนวโน้ม วิทย
สาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
263-691         36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์    
(Thesis) 
                 การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมทางการศึกษา 
เพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา โดย
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ ์
 
263-692         18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

 การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
 
 



 

263-693               6(0-18-0) 
สารนิพนธ ์   
(Minor Thesis) 
 การค้นคว้า การวิเคราะห์ วิทยาการด้านเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผูดู้แล
และให้ค าปรึกษา และนักศึกษาอาจเสนอผลงานให้ผู้สนใจโดยทั่วไป 

 
263-711  3(2-2-5) 
การออกแบบและพัฒนารายการวีดิทัศน์และโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา   
(Design and Development of Video and 
Television Program in Education) 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวีดิทัศน์และวิทยุ
โทรทัศน์ ระบบการบริหารจัดการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการ
สอน  ระบบการผลิตรายการ และระบบการน าเสนอรายการ
เพื่ อการสื่ อสารการศึ กษา   การประ เมินและการหา
ประสิทธิภาพของรายการ แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 
263-712  3(2-2-5) 
การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
(E-Learning Design and Development) 
  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบและองค์ประกอบ ของการเรียน
การสอนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  ระบบสื่อประสม การ
ประเมินผล การออกแบบและการพัฒนา แนวโน้ม วิทยสาระ
และงานวิจัยด้านการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
263-713   3(2-2-5) 
การแพร่กระจายนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษา  
(Diffusion of Technology and Innovations in 
Education)   

          การวิ เคราะห์ เชิงลึกด้านการพัฒนานวัตกรรมใน
การศึกษา องค์ประกอบของการแพร่กระจายนวัตกรรม   กระบวนการ
ยอมรับนวัตกรรมองค์กร เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
263-714  3(2-2-5) 
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ   
(Web-based Instruction Design and Development) 
               หลักการและทฤษฎีการเรียนการสอนผ่านเว็บ การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน องค์ประกอบ ของการสอน
ผ่านเว็บ  การออกแบบและการจัดการการเรียนการสอนผ่าน
เว็บ การสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัย ด้านการเรียนการสอนผ่าน
เว็บ 

263-715  3(2-2-5) 
การศึกษาระบบเปิดและการเรียนทางไกล  
(Open Education and Distance Learning) 
  หลักการและทฤษฎีของการศึกษาระบบเปิดและ
การเรียนทางไกล รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบเปิด
และทางไกล การเร ียนการสอนตามเอกัตภาพในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย กรณีศึกษา 
แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
263-716   3(2-2-5) 
การจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา  
(Information System and Database Management 
for Education)   
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ การวิเคราะห์  การวางแผน การออกแบบและการ
พัฒนาฐานข้อมูล การจัดการและการบริหารฐานข้อมูลเพื่อ
จัดการสารสนเทศการศึกษา กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    
263-717  3(2-2-5) 
สัมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน  
(Seminar in Educational Technology and 
Communications and Instructional System Design)        
  สัมนางานวิจัย แนวคิด หลักการ ปัญหา การพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัยในการสื่อสารการศึกษาและ
ทางด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 
263-718  3(2-2-5) 
การออกแบบระบบสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางการศึกษา                 
(Design and Development of Electronic 
Performance Supporting System in Education) 
   หล ักการและทฤษฎีด ้านการออกแบบระบบ
สนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ทางการศึกษา แนวโน้ม 
วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
263-719   3(2-2-5)                                                                                                                                  
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์       
(Training and Human Resource Development) 

     หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ วิเคราะห์
สมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการออกแบบและ
พัฒนาโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโน้ม วิทยสาระและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

263-720  3(2-2-5)                                                                                                                                                       
การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู ้              
(Knowledge Management and Learning 
Organization)  

 แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ และ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้ การพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ การออกแบบระบบจัดการความรู้ในหน่วยงาน คลัง
ความรู้ เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ การจัดการ
ความรู้ในองค์กรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

276-560   3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา              
(Research Methodology in Education) 
               บ ท บ า ท แ ล ะ ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย ท า ง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประเภทของการวิจัย 
ทางพฤติกรรมศาสตร์ การก าหนดสมมติฐาน การก าหนดตัว
แปร การให้ค าจ ากัดความของตัวแปร ความตรงของการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย เครื่องมือเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
  

 
 


