
 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร     25390101100713 
 1.2 ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย:   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
      ภาษาอังกฤษ:    Master of Education Program in Educational Technology and     
      Communications 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
      ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 2.2 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Education (Educational Technology and Communications) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.Ed. (Educational Technology and Communications) 
 2.3 การอนุมัติหลักสูตร 
    2.3.1 สภาวิทยาเขตปัตตานี อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 17(3/2560) วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
  2.3.2 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 393(1/2561) วันที่ 20 มกราคม 2561 
  2.3.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ .................................... 
        2.3.4 ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ........................................ 
 
3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีภาวะผู้น าและสมรรถนะในการวิจัย  พัฒนา และสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งในการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน 
 
 
 



4. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้  

 4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
  4.2 มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 4.3 มีสมรรถนะด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
  4.4 มีความสามารถในการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพ่ือการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน-เวลาราชการ วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม          

                 หากต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาที่จะเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา (ซึ่งไม่ใช่
วิทยานิพนธ์) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ 
 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 หลักสูตร 

 7.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   แผน ก แบบ ก 1     จ านวน   36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2     จ านวน   36 หน่วยกิต 
   แผน ข       จ านวน   36 หน่วยกิต 
   มีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

73.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน  ก  แบบ ก 1      36 หน่วยกิต 

  -  วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2      36 หน่วยกิต 

     - หมวดวิชาสัมพันธ์ (ไม่นับหน่วยกิต)                           6 หน่วยกิต 
     - หมวดวิชาบังคับ       6 หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก     12 หน่วยกิต    
   - วิทยานิพนธ์      18 หน่วยกิต  
 



  แผน ข       36 หน่วยกิต 
     - หมวดวิชาสัมพันธ์ (ไม่นับหน่วยกิต)                           6 หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ       6 หน่วยกิต 
     - หมวดวิชาเลือก     24 หน่วยกิต    
   - สารนิพนธ์         6 หน่วยกิต 

 
  7.1.3 รายวิชา  

หมวดวิชาสัมพันธ์       6  หน่วยกิต 
 263-603** สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1    1(0-2-1) 
           (Research Seminar in Educational Technology and Communications I)  
 263-620*  ภาษาอังกฤษในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(3-0-6) 
           (English in the Discipline of Educational Technology and Communications)                                                                                                                          
 263-701** สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2   1(0-2-1) 
          (Research Seminar in Educational Technology and Communications II) 
 263-702** สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3   1(0-2-1) 
          (Research Seminar in Educational Technology and Communications III) 
 
*   เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก  2  และแผน ข แต่ไม่นับหน่วยกิต  
** เป็นวิชาส าหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก  2  และแผน ข แต่ไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาอาจจะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงรายวิชาเหล่านี้ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หมวดวิชาบังคับ        6 หน่วยกิต 
 263-601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัฒน์     3(2-2-5) 

  (Emerging Educational Technology and Communications in Education) 
 263-602  การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    3(2-2-5) 
    (Research in Educational Technology and Communications) 
 

หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และแผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มด้านเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
และ กลุ่มด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 263-604   สถิติเพ่ือการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    3(2-2-5) 
         (Statistic for Research in Educational Technology and Communications) 
 263-611   ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา    3(2-2-5) 
       (Leadership in Technology Innovations in Education) 
 263-612  การออกแบบและพัฒนาสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
      (Design and Development of Mass Communication and  
      Mass Media in Education) 
 263-613   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(2-2-5) 
                 (Development of Innovation and Media in Educational Technology)  
 263-614  การออกแบบสื่อภาพถ่ายเพ่ือการศึกษา     3(2-2-5) 
  (Educational Photographic Media Design) 
 263-615   การออกแบบและพัฒนารายการสื่อเสียงและวิทยุเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  (Design and Development of Audio and Radio Program in Education) 
 263-616   การออกแบบและการพัฒนาสื่อกราฟิกและการพิมพ์เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
  (Design and Development of Graphic and Printing Media in Education) 
 263-711   การออกแบบและพัฒนารายการวีดิทัศน์และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  (Design and Development of Video and Television Program in Education) 
 263-712   การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
  (E-Learning Design and Development) 
 263-713    การแพร่กระจายนวัตกรรมในการศึกษา  3(2-2-5) 
  (Diffusion of Innovations in Education)   
 263-714   การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ    3(2-2-5) 
  (Web-based Instruction Design and Development) 
 263-715   การศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกล  3(2-2-5) 
  (Open Education and Distance Learning) 
 263-716   การจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
  (Information System and Database Management for Education)  
 263-717   สัมมนาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาและการออกแบบระบบการเรียนการสอน  3(2-2-5) 

   (Seminar in Educational Technology and Communications and  
 Instructional System Design) 

 263-718   การออกแบบระบบสนับสนนุอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษา 3(2-2-5) 
               (Design and Development of Electronic Performance Supporting  
  System in Education) 



    กลุ่มวิชาการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 263-617   ทฤษฎีและการปฏิบัติในการออกแบบระบบการเรียนการสอน 3(2-2-5)     
   (Theory and Practice in Instructional System Design)     
 263-621 การวิจัยด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน                   3(2-2-5)                                                                                                             
                (Research in Instructional System Design)    
 263-622  การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน  3(2-2-5)                                                                                                                                  
               (Instructional Strategies Design)  
 263-623    การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ส าหรับการออกแบบระบบการเรียนการสอน 3(2-2-5)                                                                                                                                     
               (Analysis of Learning Process for Instructional System Design)  
 263-624  การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)                                                                                                                    

 (Instructional Message Design) 
 263-625  การออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่เพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5)                                                                                                                                    

 (New Learning Environment Design)              
 263-719  การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)  
        (Training and Human Resource Development) 
 263-720  การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)                                                                                                                                   
               (Knowledge Management and Learning Organization) 
 

กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 263-626   เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อส าหรับการศึกษานอกระบบและ 3(2-2-5) 
        การศึกษาตามอัธยาศัย  

       (Educational Technology and Media for Non-formal and Informal Education) 
 263-627   ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกต์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  3(2-2-5) 
     (Development Theories and Application for Sustainable Development) 
 263-628   การพัฒนาและประเมินผลโครงการทางด้านการศึกษา    3(2-2-5) 
     (Project Development and Evaluation in Education) 
 263-721   การศึกษาตลอดชีวิต        3(2-2-5) 
     (Lifelong Education) 
 263-722  การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
     (Lifelong Education in Multicultural Society) 
 263-723   การจดัการความรู้และระบบสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  3(2-2-5) 

    (Knowledge Management and Information System in  
 Education for Development) 
 
 



กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 263-691  วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
       (Thesis) 
 263-692  วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
       (Thesis) 
 263-693   สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
       (Minor Thesis) 
  
 7.1.4 แผนการศึกษา 

         แผน ก แบบ ก 1 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

263-691  วิทยานิพนธ์                                        9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
263-691 วิทยานิพนธ์                                        9 หน่วยกิต 
263-603*  สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1                               1 หน่วยกิต 
                

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
263-691  วิทยานิพนธ์                                        9 หน่วยกิต 
263-701*  สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2                               1 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
263-691  วิทยานิพนธ์                                        9 หน่วยกิต 

              263-702* สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3      1 หน่วยกิต                       
                                                                                                                            

               รวม    36  หน่วยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 2 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  
 263-601  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัฒน์ 3 หน่วยกิต 
 263-602  การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 หน่วยกิต 
 263-620* ภาษาอังกฤษในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 หน่วยกิต 

                             รวม     6   หน่วยกิต 
 



ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  
             263-603*  สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1                                1 หน่วยกิต 
             263-692  วิทยานิพนธ์                                           6 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกเอก ( 2 วิชา )        6 หน่วยกิต 
                รวม     12 หน่วยกติ 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
263-692  วิทยานิพนธ์                                                   6 หน่วยกิต 

               วิชาเลือกเอก  ( 2 วิชา )    6 หน่วยกิต 
             263-701* สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2                               1 หน่วยกิต 
                                  รวม     12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

263-692  วิทยานิพนธ์                                   6 หน่วยกิต 
              263-702* สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3                              1  หนว่ยกิต                      
                รวม       6 หน่วยกิต 
                                                                                  รวมตลอดหลักสูตร      36 หน่วยกิต 
 

แผน ข 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  
 263-601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัฒน์ 3 หน่วยกิต 
 263-602   การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 หน่วยกิต 

263-620* ภาษาอังกฤษในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                       3 หน่วยกิต 
  รวม        6 หน่วยกิต 

 ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
        263-603*  สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1                                   1 หน่วยกิต 
            วิชาเลือกเอก ( 3 วิชา )                                                 9  หน่วยกิต
               รวม        9  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
          263-701* สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2                                1 หน่วยกิต 
          263-693  สารนิพนธ์                       3 หน่วยกิต 

          วชิาเลือกเอก (3 วิชา)                         9 หน่วยกิต 
           รวม       12  หน่วยกิต 
 
 
 



ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
        263-702* สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3                            1 หน่วยกิต 
 263-693   สารนิพนธ์                        3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเอก (2 วิชา)            6  หน่วยกิต     
       รวม   9 หน่วยกิต 
          รวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
 
*   เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก  2  และแผน ข แต่ไม่นับหน่วยกิต 

 
7.1.5   ค าอธิบายรายวิชา  
 263-601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัฒน์  3(2-2-5) 

 Emerging Educational Technology and Communications in Education 
  ปรัชญาการศึกษา การศึกษาในยุคสังคมฐานความรู้ มโนมติของเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาอภิวัฒน์ เทคโนโลยีเสมือนจริงและเครือข่ายสังคมเสมือนเพ่ือการศึกษา งานวิจัย แนวโน้มและวิทยสาระ
ในการบูรณาการเทคโนโลยีในการศึกษา 
                          Educational  philosophy , education in knowledge-based society, concept and 
theories in educational technology and communications, instructional system design, 
emerging technology and communications in education, virtual technology and social network 
for education, researches, innovation, trends and issues in technology integration in 
education 

 

 263-602 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา      3(2-2-5) 
     Research in Educational Technology and Communications  
    ส ารวจการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งในด้านระเบียบวิธีการวิจัยและกรอบ

แนวคิดในการวิจัย การก าหนดปัญหา การออกแบบวิจัย เครื่องมือในการวิจัย  
    Survey of researches in educational technology and communications, both 

in research methodology and framework, problem identification, research design, and research 
tools 

 

  263-603 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1      1(0-2-1) 
                    Research Seminar in Educational Technology and Communications I 

     การส ารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนางานวิจัยและประเด็นทางทฤษฏีที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประเด็นและปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษาที่น าไปสู่การออกแบบงานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาสู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ 



 Survey, analysis, synthesis and seminar on research findings and theoretical issues 
related to educational technology and communications; issues and problems in educational 
technology and communications leading to research design for developing to the thesis topic 
 

 263-604 สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    3(2-2-5) 
                   Statistic for Research in Educational Technology and Communications 
                   ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ประเภทของการวิจัย การก าหนดสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร การ

ให้ค าจ ากัดความตัวแปร ความตรงของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่อง

ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ

ประเมินผลรายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

  Basic knowledge of research, type of research, variable and assumptions 

determination, to define variables, research validity, research design, sample selection, creating 

tools for data collection, data analysis, writing a research proposal, ethics of researchers and 

evaluation report of educational Technology and Communication research 

 

 263-611 ภาวะผู้น าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา    3(2-2-5) 
      Leadership in Technology Innovations in Education      

    หลักการและทฤษฎีทางภาวะผู้น า   ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา  การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา การแพร่กระจายนวัตกรรม
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา การประกันคุณภาพทางการบริการ
เทคโนโลยีการศึกษา งานวิจัย แนวโน้มและวิทยสาระทางด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษา 

    Principles and theories in leadership, visionary leadership, strategic planning 
in educational technology, educational technology infrastructure management, innovation 
diffusion, change management, educational technology organization, quality insurance in 
educational technology services, researches, trends and issues in administration and 
management of educational technology 

 
 
 
 
 
 
 
 



 263-612 การออกแบบและพัฒนาสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
     Design and Development of Mass Communication and  
    Mass Media in Education 

   สื่อสารมวลชน สื่อมวลชน และการสื่อสารการศึกษา ระบบและหลักการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ในการศึกษาและในสังคมทั่วไป และสังคมพหุวัฒนธรรม การออกแบบและการผลิตสื่อต้นแบบเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   Mass communication, mass media, and media in education, system and 
principles in communication in daily life, education, and multicultural society, design and 
production of prototype of media in education and human resource development, researches, 
trends and issues in related areas 

 
 263-613 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(2-2-5) 

    Development of Innovation and Media in Educational Technology        
                 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา แนวโน้ม งานวิจัยและวิทยสาระ  
           Innovations and contemporary education,  design and development of media 
educational  innovations, trends, issues, and researches in related area 
 

 263-614 การออกแบบส่ือภาพถ่ายเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
     Educational Photographic Media Design 
      หลักการ ทฤษฎีการออกแบบ และผลิตภาพถ่ายเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การประยุกต์
เทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนาภาพถ่าย ดิจิทัลเทคโนโลยี แนวโน้มวิทยสาระและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

    Principles theories and production in educational communication, technology 
application for design and development of photography, digital technology, trends, issues, and 
researches in related areas 
 

 263-615 การออกแบบและพัฒนารายการสื่อเสียงและวิทยุเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
      Design and Development of Audio and Radio Program in Education 
     หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีด้านเสียง วิทยุกระจายเสียงและสื่อประกอบเสียงเพ่ือ
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการส่ง ระบบการผลิตสื่อเสียง เสียงประกอบ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับสื่อเสียงและวิทยุกระจายเสียง การออกแบบและพัฒนาสื่อเสียงและรายการวิทยุกระจายเสียง  
แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       Principles and theories of audio technology, radio and audio media in 
education and human resource development, broadcasting system, audio media production 



system, sound effects, technology rlated to audio and radio, design and development of audio 
and radio program, trends,  issues, and researches in related areas 

 
 263 -616 การออกแบบและการพัฒนาสื่อกราฟิกและการพิมพ์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
        Design and Development of Graphic and Printing Media in Education 

     หลักการและทฤษฎีการออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษา หลักการ ทฤษฎีด้านการพิมพ์ การประยุกต์เทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนา สิ่งพิมพ์ทางการ
ศึกษา แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     Principles and theories in graphics and printed material design, graphic design 
in instructional communication, printing theories, technology application for design and 
development of educational publication, trends, issues, and researches in related areas 

 

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

    หลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน ครอบคลุมการ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปใช้ และการประเมิน หลักการและขั้นตอนการสร้างรูปแบบและ
การให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบการพัฒนาระบบการเรียนการสอน สมรรถนะและจรรยาบรรณของนักออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน เน้นกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโดยการปฏิบัติจริงแนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

    Theories in Instructional system design, principles of psychology, principles and 
steps of instructional design, development, including analysis, design, development,  
implementation, and evaluation, principles and steps of model development, supervision of 
instructional design, competencies and ethical issues for instructional designer, with emphasis 
on activities in design and development practices, trends, issues, and researches in related 
areas 

 

 263-620    ภาษาอังกฤษในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3(3-0-6) 
           English in the Discipline of Educational Technology and  
        Communications  
         การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การศึกษา 
และการค้นคว้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  เน้นการอ่านต ารา วารสาร งานวิจัย และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  การน าเสนองานวิจัยด้วยการเขียนและวาจา  

        Listening, speaking, reading, and writing English as a tool for communication, 
studying and search for new knowledge in the field of  educational technology and 



communication, with emphasis on reading textbooks, journal articles, research, and electronic 
database, also oral and written presentation of research article 
 

 263-621 การวิจัยด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน                     3(2-2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                    
                   Research in Instructional System Design  

    ส ารวจการวิจัยด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ทั้งในด้านระเบียบวิธีการวิจัยและ
กรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนดปัญหา การพัฒนาเค้าโครง และการออกแบบวิจัยด้านการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน เครื่องมือในการวิจัย การประยุกต์งานวิจัยในการพัฒนาการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

    Survey of researches in instructional system design, including methodology and 
framework in research, problem statement, proposal development, and research design in 
instructional system design, research tools, research application for developing to instructional 
system design 

 

 263-622 การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน       3(2-2-5)                                                                                                                                  
    Instructional Strategies Design 
    ส ารวจ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเรียนการสอนเพ่ือการ

เรียนรู้ในบริบทต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิต การเลือกใช้ และการประเมิน แนวโน้ม วิทยสาระ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   Survey of concepts, principles, theories, and researches related to instructional 
strategies in various contexts, with emphasis on analysis, design, development, production, 
selection, and evaluation, trends, issues, and researches in related areas 

 

 263-623 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ส าหรับการออกแบบระบบการเรียนการสอน 3(2-2-5)       
     Analysis of Learning Process for Instructional System Design        
    ทฤษฎี หลักการและวิธีการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ปัญหาการเรียนการสอน ความจ าเป็น 

ผู้เรียน เนื้อหา ภารกิจส าหรับการออกแบบและการพัฒนาระบบการเรียนการสอน แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

   Theories, principles, and analysis of learning process, problems of instruction, 
needs, learners, contents, tasks for instructional system design and development,  trends, 
issues, and researches in related areas 
 
 
 
 
 



 263-624 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5)                                                                                                                                 
      Instructional Message Design 

     มโนมติ หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบสารเพ่ือการเรียนการสอนและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและสื่อประสม ศึกษางานวิจัยด้านการออกแบบสารเพ่ือการเรียนรู้ 
เน้นการออกแบบ การพัฒนา และการประเมินการออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริงแนวโน้ม 
วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    Concepts, principles, and theories related to message design for instruction and 
human resource development, instructional media and multimedia development, with 
emphasis on design, development, and assessment of instructional message design, with 
emphasis on practices, trends, issues, and researches in related areas 

 

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

    หลักการ วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่เพ่ือการเรียนรู้ เน้น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตภาพ เทคโนโลยี และสังคม ศึกษางานวิจัยด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ เน้นกิจกรรมการออกแบบ พัฒนา และการประเมินการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    Principles, methodology, and theories related to learning environment design, 
with emphasis on physical, psychological, technological, and social environment, researches in 
learning environment design, with emphasis on design, development and assessment of 
learning environment, practices, trends, issues, and researches in related areas 

 
 263-626  เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อส าหรับการศึกษานอกระบบและ   3(2-2-5)                                                                                                                          
      การศึกษาตามอัธยาศัย   
                     Educational Technology and Media for Non-formal and  
      Informal Education 

       แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปรัชญา 
ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความส าคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและสื่อส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางไกล โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ แหล่งชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งนันทนาการ 
และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ พัฒนาการการศึกษานอกระบบในประเทศไทย การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ 

 



    Concepts of non-formal education and informal education; Philosophy, 
definitions, specific features and the importance of non-formal education and informal 
education; Educational Technology and Media for Non-formal and Informal Education, Distance 
education, Educational Television, Self Directed Learning, Development of learning resources, 
community , Local wisdom, Recreation and Natural resources. Development of non-formal 
education in Thailand; international on non-formal and informal education. 
 
 263-627 ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   3(2-2-5) 

       Development Theories and Application for Sustainable Development 

     การวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหวิทยาการในการพัฒนา การน า
ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน 
บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายหรือหุ้นส่วนในการพัฒนา กรณีตัวอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
    Analysis of concepts, principles and theories on multi-disciplinary knowledge in  
community development;  application of development theory for  sustainable development 
and community contexts;  roles of network or partnership  for  development;  case study in  
sustainable development in Thailand and other countries 
 

 263-628 การพัฒนาและประเมินผลโครงการทางด้านการศึกษา             3(2-2-5) 
       Project Development and Evaluation in Education  
     หลักการและเทคนิคการวางแผน การพัฒนาโครงการทางด้านการศึกษาและการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน หลักการ รูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการการศึกษา 
     Principles and planning techniques; development of education programs; work 
performance control;  principles, models and educational project evaluation 

 

 263-691 วิทยานิพนธ์               36(0-108-0) 
      Thesis 
                    การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
        Research to construct a new body of knowledge, educational innovation, to 
propose for a thesis in educational technology and communications under supervision of thesis 
advisor 
 
 



 263-692 วิทยานิพนธ์               18(0-54-0) 
     Thesis 

      การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยโดยการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

      Research in educational technology and communications based on 
methodology under supervision of thesis advisor  

 

 263-693 สารนิพนธ ์                    6(0-18-0) 
      Minor Thesis 
      การค้นคว้า การวิเคราะห์ วิทยาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจ 
โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา และนักศึกษาอาจเสนอผลงานให้ผู้สนใจโดยทั่วไป 
        Exploration and analysis of new knowledge in educational technology and 
communication based on student interest under supervision of minor thesis advisor, 
presentation or publication of findings might be required 
 

 263-701 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2      1(0-2-1) 
                    Research Seminar in Educational Technology and Communications II 

      การส ารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนางานวิจัยและประเด็นทางทฤษฏีที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อน าไปสู่การใช้ตรรกศาสตร์ในการโต้แย้งทางวิชาการ และการแสวงหาข้อสรุป
ร่วมกันในการก าหนดกระบวนทัศน์การวิจัยที่เหมาะสม  

     Survey, analysis, synthesis and seminar on research findings and theoretical 
issues related to educational technology and communications; leading to the use of logic in 
academic arguments  and mutual search for conclusion of research paradigm 

 
 263-702 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3      1(0-2-1) 
                    Research Seminar in Educational Technology and Communications III 

     การส ารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนางานวิจัยและประเด็นทางทฤษฏีที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อน าไปสู่การใช้ตรรกศาสตร์ การโต้แย้งทางวิชาการ และการแสวงหาข้อสรุป
ร่วมกันเพื่อพัฒนาสู่วิทยานิพนธ์ 

    Survey, analysis, synthesis and seminar on research findings and theoretical 
issues related to educational technology and communications; leading to the use of logic in 
academic arguments and mutual search for conclusion of for developing thesis 
 
 
 



 263-711 การออกแบบและพัฒนารายการวีดิทัศน์และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
      Design and Development of Video and Television Program in Education 
       เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวีดิทัศน์และวิทยุโทรทัศน์ ระบบการบริหารจัดการโทรทัศน์เพื่อ
การเรียนการสอน  ระบบการผลิตรายการ และระบบการน าเสนอรายการเพ่ือการสื่อสารการศึกษา  การประเมิน
และการหาประสิทธิภาพ แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       Technology and innovations in video and television, administration and 
management of educational television, production system, system approach for 
educational program design and development, program evaluation, trends, issues, and 
researches in related areas 
 

 263-712 การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
      E-Learning Design and Development 
      หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบและ
องค์ประกอบ ของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อประสม การประเมินผล การออกแบบและการ
พัฒนา แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยด้านการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      Principles and theories related to teaching and learning via electronic media, 
model and component of e-Learning, multimedia system, evaluation, design and 
development, trends, issues, and researches in e-Learning 
 
 263-713 การแพร่กระจายนวัตกรรมในการศึกษา     3(2-2-5) 
       Diffusion of Innovations in Education     

               การวิเคราะห์เชิงลึกด้านการพัฒนานวัตกรรมในการศึกษา องค์ประกอบของการแพร่กระจาย
นวัตกรรม   กระบวนการยอมรับนวัตกรรมองค์กร เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
                    Indept analysis of innovation development, elements of diffusion of 
innovation, adoption processes in organizations: schools, universities, human resource 
development centers, roles of change agent, trends, issues, and researches in related areas 
 

 263-714 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ    3(2-2-5) 
      Web-based Instruction Design and Development 
                  หลักการและทฤษฎีการเรียนการสอนผ่านเว็บ การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน 
องค์ประกอบ ของการสอนผ่านเว็บ  การออกแบบและการจัดการการเรียนการสอนผ่านเว็บ การสร้างเว็บเพื่อการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัย ด้านการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
 



      Principles and theories related to web-based instruction, Internet application 
for instruction, components of web-based instruction, instructional design, learning process on 
web, develop web for education, measurement and evaluation, trends, issues, and researches 
in web-based instruction 
 

 263-715 การศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกล     3(2-2-5) 
     Open Education and Distance Learning 
       หลักการและทฤษฎีของการศึกษาระบบเปิดและการเรียนทางไกล รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนระบบเปิดและทางไกล การเรียนการสอนตามเอกัตภาพในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ
ตามอัธยาศัย กรณีศึกษา แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      Principles and theories of open education and distance learning, models of 
distance and open learning, individualized instruction in formal, non-formal and informal 
education, case study, trends, issues, and researches in related areas 

 
 263-716 การจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
        Information System and Database Management for Education   
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ การวิเคราะห์  การวางแผน การ
ออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูล การจัดการและการบริหารฐานข้อมูลเพ่ือจัดการสารสนเทศการศึกษา 
กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          Fundamental knowledge related to information and data management, 
system analysis, planning, design, and development of database, management and 
administration of database and information in education, case study and practices, trends, 
issues, and researches in related area 
 

 263-717 สัมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและการออกแบบระบบการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
      Seminar in Educational Technology and Communications and  
    Instructional System Design        
     สัมมนางานวิจัย แนวคิด หลักการ ปัญหา การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัยในการ
สื่อสารการศึกษาและการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
     Seminar in researches, concepts, principles, problems in technology innovations 
and communication in contemporary education, and Instructional System Design 
 
 
 
 



 263-718 การออกแบบระบบสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษา 3(2-2-5) 
                  Design and Development of Electronic Performance Supporting  
     System in Education 
      หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบระบบสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ทาง
การศึกษา แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     Principles and theories releted to design and development of electronic 
performance supporting system, application for educational purposes, trends, issues, and 
researches in related areas 
 
 263-719 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(2-2-5)                                                                                                                                  
    Training and Human Resource Development 

   หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ ่วิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโน้ม วิทยสาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     Principles and theories related to training and human resource development, 
andragogy, competency analysis of  staff in organization, with emphasis on strategic design 
and development of training program and human resource development, technology and 
innovations, trends, issues and researches in related areas 
 

 263-720 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้     3(2-2-5)                                                                                                                                                       
                  Knowledge Management and Learning Organization  
                   แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การพัฒนา  
ชุมชนนักปฏิบัติ การออกแบบระบบจัดการความรู้ในหน่วยงาน คลังความรู้ เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการ  
ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษา 

    Concepts and principles of knowledge management, development of learning 
organization, community of practices, system design of knowledge management in organization, 
technology supported knowledge management, knowledge bank, knowledge management in 
educational institutes  

 

 263-721 การศึกษาตลอดชีวิต                                                  3(2-2-5) 
        Lifelong Education 
      แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต รูปแบบต่างๆ ของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
ในสังคมผู้สูงอายุ และการจัดการศึกษาในชุมชน 
                  Concepts of lifelong education; types of lifelong education; education in the 
aging society; education in the community 



 263-722 การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
        Lifelong Education in Multicultural Society 
     ลักษณะของสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ประเด็นและปัญหาของสังคมหลากหลายวัฒนธรรม 
บทบาทของการศึกษาในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้ง กระบวนการลดอคติ การศึกษาเพ่ือ
สันติ  
     Characteristics of multicultural society; issues and problems in multicultural 
society, roles of education in multicultural society; conflict management, stereotype and 
prejudice reduction process, peace education 
 
 263-723 การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา        3(2-2-5) 

            Knowledge Management and Information System in Education  
    for Development 

        ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้  การ
จัดการความรู้ในชุมชน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้าง การปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ในชุมชน กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
        Definitions, significance, components, processes and tools of knowledge 
management; knowledge management  in community; use of information technology; 
construction, improvement of information system and information knowledge management for 
community ; case study in education knowledge management 
 
7.2  ชื่อ สกุล ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

7.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
  

ที ่
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

เอก-โท-ตรี ( สาขาวิชา ),สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 ผศ. นายโอภาส เกาไศยาภรณ์ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555 
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