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วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สําหรับดําเนินงานจัดการ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ
2. เพื่อผลิตบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการสําหรับทําหนาที่สอนและนิเทศงานดาน
เทคโนโลยีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบุคลากรใหมีทักษะ และความคิดริเริ่มสามารถพัฒนาการผลิตการใชและการออกแบบสื่อ
การเรียนการสอนใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
4. เพื่อผลิตบุคลากรใหมีความรูความสามารถ สําหรับทําหนาที่ดานการบริหารงานดานเทคโนโลยี
การศึกษา
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น และมีประสบการณดานงานออกแบบงานผลิตและบริการ
สื่อการเรียนการสอน งานสื่อสารมวลชน งานนิเทศการศึกษา งานฝกอบรม สัมมนา หรืองานประชาสัมพันธ
อยางนอย 2 ป หลังจบปริญญาตรี นับถึงวันรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองเปนหลักฐานจากผูบังคับบัญชาระดับ
หัวหนาหนวยงาน
โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แบงเปน 2 แผนการศึกษา คือ
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก 2
รายวิชาบังคับพื้นฐาน
10 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
รายวิชาเลือก ไมนอยกวา
13 หนวยกิต
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12 หนวยกิต

-ป. โท เทคโนโลยีการศึกษา หนา 1 -

แผน ข
รายวิชาบังคับพื้นฐาน
รายวิชาบังคับ
รายวิชาเลือก ไมนอยกวา
สารนิพนธ (มีคาเทียบเทา)

10
12
19
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

การแบงสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู
1. แผน ก แบบ ก 2 ไมมีการสอบประมวลความรอบรู
2. แผน ข นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรอบรู ภายหลังจากที่เรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร และในการสอบประมวลความรอบรูกําหนดใหสอบเฉพาะในสายวิชาหลัก คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
รายวิชาและหนวยกิต
รายวิชาบังคับพื้นฐาน สําหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จํานวน 10 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
463 461
พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Psychological Foundations of Education)
>
464 411
พื้นทางทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophical Foundations of Education)
>
467 391
พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Social Foundations of Education)
464 451
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Statistics for Educational Research)
464 460
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
เงื่อนไข สําหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไมใชทางการศึกษา จะตองลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาพื้นฐานในระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียน S ไมนอยกวา 2 รายวิชา ในรายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และวิธีสอนทั่วไป (ไมนับหนวยกิต)
468 430
468 431
468 432

รายวิชาบังคับ สําหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
เทคโนโลยีกับการศึกษารวมสมัย
2(2-0-4)
(Technology and Contemporary Education)
การออกแบบกราฟกสําหรับระบบสื่อการสอน
3(3-0-6)
(Graphic Design for Instructional Media System)
การบริหารและนิเทศงานสื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Media Administration and Supervision)

>

เลือกรายวิชา 464 411 หรือ 467 391
-ป. โท เทคโนโลยีการศึกษา หนา 2 -

468 433

การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
(Research in Educational Technology)
สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(Seminar in Educational Innovation and Technology)

468 434

3(3-0-6)
2(2-0-4)

รายวิ ช าเลื อ ก แผน ก แบบ ก 2 จํ า นวนไม น อ ยกว า 13 หน ว ยกิ ต และแผน ข จํ า นวน
ไมนอยกวา 19 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
462 411
การออกแบบการสอน
3(2-2-5)
(Instructional Design)
468 440
การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Radio Program Production for Education)
468 441
การผลิตรายการโทรทัศนและวิดีทัศนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Television and Video Program Production for Education)
468 442
เทคนิคการออกแบบและการผลิตแผนโปรงใสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Design and Techniques for Transparency Production)
468 443
การผลิตสไลดเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
(Production of Slides for Education)
468 444
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
2(1-2-3)
(Production of Printed Materials)
468 445
สื่อสารมวลชนสําหรับการศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Mass Communication for Non-Formal Education)
468 446
การสื่อสารการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Communications)
468 447
การใชสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ
2(1-2-3)
(Uses of Mass Media and Public Relations)
468 448
สื่อสําหรับการศึกษารายบุคคล
2(2-0-4)
(Media for Individualized Instruction)
>
468 449
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
2(1-2-3)
(Computer for Education and development)
468 450
คอมพิวเตอรชวยสอน
2(1-2-3)
(Computer Assisted Instruction)
468 451
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
(Computer Graphics for Instructional Media)
468 452
เทคนิคการนําเสนอสารสนเทศ
2(2-0-4)
(Information and Presentation Techniques)

>

กําหนดใหรายวิชานี้เปนวิชาพื้นฐานสําหรับผูที่ไมเคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมากอน โดยมีการวัดผล
ไมกําหนดคาระดับและเรียนโดยไมนับหนวยกิต
-ป. โท เทคโนโลยีการศึกษา หนา 3 -

468 453

การประยุกตศิลปะสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
(Art Application for Educational Technology)

2(2-0-4)

นอกจากรายวิชาเลือกดังกลาวขางตน นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถเลือก
รายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของและเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได โดยผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
จากภาควิชา
468 540

วิทยานิพนธ สําหรับแผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Thesis)

12 หนวยกิต

468 550

สารนิพนธ สําหรับแผน ข
สารนิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Master Report)

6 หนวยกิต

วิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา
466 422
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (มีคาเทียบเทา)
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
ทั้งนี้ผูที่ลงเรียนวิชานี้นั้น
ไมนับหนวยกิตให
และมีสิทธิไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
เลขประจํารายวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
462 411
การออกแบบการสอน
3(2-2-5)
(Instructional Design)
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี องคประกอบ และโครงสรางของการออกแบบการสอน การประยุกต
ทฤษฎีการออกแบบการสอนในสภาพตางๆ ของการเรียนการสอนและการฝกอบรม ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสราง
การทดลองใชและการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน
463 461

พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Psychological Foundations of Education)
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู กระบวนการสอน และการฝกอบรม
โดยเนนถึงความคิดความเขาใจลักษณะธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย ตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมตางๆ
รวมทั้งความรูความเขาใจในองคประกอบของการเรียนรูและการสอนทุกดาน การประยุกตหลักการและทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในการจัดการ ใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา
464 411

พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophical Foundations of Education)
ศึกษาปรัชญาตะวันตกที่เปนพื้นฐานของการศึกษา ไดแก อภิปรัชญาญานวิทยาและคุณวิทยา
ปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะพุทธรรมที่เปนแกนสําคัญคืออริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท หลักขันธหา และหลัก
-ป. โท เทคโนโลยีการศึกษา หนา 4 -

ไตรลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรมของไทย เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดหมายของหลักสูตร
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน
464 451

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Statistics for Educational Research)
ศึกษาสถิติพื้นฐาน ทฤษฎี ความนาจะเปน การสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยประชากร การวิเคราะหความแปรปรวน ความถดถอย และ
สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนการทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก

464 460

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกระบวนการในการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชา
และในฐานะกระบวนการเชิงระบบแนวการวิจัยแบบตางๆ ที่ใช ในสาขาวิชาการทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร ทั้งในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ การเขียนโครงการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยางและการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การ
รวบรวมและจัดกระทําขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผล การวิเคราะหการแปลความหมายผลการวิเคราะห
ขอมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัยลักษณะตางๆ ตลอดจนการประเมินผลงานวิจัย
466 422

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (มีคาเทียบเทา)
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทางวิชาการ
ที่เปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา
467 391

พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Social Foundations of Education)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ประชากรศาสตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่มีความสัมพันธกับระบบการศึกษา วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา
468 430

เทคโนโลยีกับการศึกษารวมสมัย
2(2-0-4)
(Technology and Contemporary Education)
ศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษา
และนวัตกรรม การศึกษา บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

468 431

การออกแบบกราฟกสําหรับระบบสื่อการสอน
(Graphic Design for Instructional Media System)
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3(3-0-6)

ศึกษาพื้นฐานในการออกแบบกราฟก การนําปจจัยทางองคประกอบศิลป และโปรแกรม
คอมพิวเตอรการฟก มาใชในการผลิตสื่อกราฟก การวางแผนการทดลองปรับปรุง และการประเมินผลการออกแบบ
ตามระบบการสอน และการใชสื่อการสอน
468 432

การบริหารและการนิเทศงานสื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Media Administration and Supervision)
ศึกษาความสําคัญของสื่อการศึกษา บทบาทนักเทคโนโลยีการศึกษา ในการบริหารและการนิเทศ
งานสื่อการศึกษา การจัดระบบริหารและบริการของศูนยสื่อการศึกษา การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของนอกสถานที่

468 433

การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
(Research in Educational Technology)
เนนการวิจัยเฉพาะดานเทคโนโลยีการศึกษา ลักษณะ ขอบเขต รูปแบบการดําเนินการวิจัย
แนวโนมของการวิจัย การเลือกคาสถิติที่เหมาะสม การแปลความหมายและสรุปผลงานวิจัย
468 434

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Educational Innovation and Technology)
ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดําเนินการสัมมนาเพื่อนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษามาปรับปรุงและแกไขสภาพที่เปนปญหา
468 440

การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Radio Program Production for Education)
ศึกษาหลักการและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา เนนการเขียนบทและการผลิต
รายการ การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของนอกสถานที่
468 441

การผลิตรายการโทรทัศนและวิดีทัศนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Television and Video Program Production for Education)
ศึกษาขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนและวิดีทัศนเพื่อการศึกษา ไดแก การวางแผน การผลิต
และการประเมินผลรายการ การใชเทคนิคและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ในการผลิตรายการ ฝกภาคปฏิบัติการผลิต
รายการ การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของนอกสถานที่
468 442

เทคนิคการออกแบบและการผลิตแผนโปรงใสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Design and Techniques for Transparency Production)
ศึกษากระบวนการออกแบบ การคนควาทดลอง การปรับปรุงคุณภาพงาน กราฟกเพื่อใชกับการ
ผลิตแผนโปรงใส กรรมวิธีการผลิต และการใชแผนโปรงใสชนิดตางๆ เทคนิคการใชแผนโปรงใสรวมกับสื่ออื่นๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
468 443

การผลิตสไลดเพื่อการศึกษา
(Production of Slides for Education)

-ป. โท เทคโนโลยีการศึกษา หนา 6 -

3(3-0-6)

ศึกษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการถายภาพ กระบวนการถายภาพ ขั้นตอนการผลิตสไลดเพื่อ
การศึกษา ไดแกการวางแผนการถายทํา การลางฟลม การบันทึกเสียง ประกอบสไลด และการประเมินผล ตลอดจน
เทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจ
468 444

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
2(1-2-3)
(Production of Printed Materials)
ศึกษาประวัติความเปนมาของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ กระบวนการผลิตและ
ปจจัยในการผลิต การคนควาทดลอง การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพ สื่อสิ่งพิมพ การศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวของนอกสถานที่
468 445

สื่อสารมวลชนสําหรับการศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Mass Communication for Non-Formal Education)
วิเคราะหศักยภาพและประสิทธิภาพของสื่อสารมวลชนการนําระบบสื่อสารมวลชนมาใชในการ
พัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ การเลือกสื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ ภาพยนตร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม โดยศึกษาลักษณะเดน และขอจํากัดของสื่อแตละประเภทใน
สภาพแวดลอมแบบไทย
468 446

การสื่อสารการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Communications)
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี กระบวนการสื่อสาร หลักการสื่อสารปญหา และการแกปญหาการ
สื่อสาร การศึกษา การประยุกตทฤษฎีการสื่อสารในการศึกษา การสรางและประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือในการ
สื่อสารทางการศึกษา การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของนอกสถานที่
468 447

การใชสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ
2(1-2-3)
(Uses of Mass Media and Public Relations)
ศึกษาทฤษฎี บทบาท และหลักการประชาสัมพันธ
การเลือกและใชสื่อมวลชน ในงาน
ประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธกับการศึกษาจัดใหมีการศึกษา และฝกภาคปฏิบัตินอกสถานที่
468 448

สื่อสําหรับการศึกษารายบุคคล
2(2-0-4)
(Media for Individualized Instruction)
ศึกษาหลักการจัดสื่อการสอนแบบตางๆ สําหรับการศึกษารายบุคคล เนนการวางแผนการผลิต
สื่อ และการจัดกิจกรรมการศึกษารายบุคคล
468 449

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
2(1-2-3)
(Computer for Education and Development)
ศึกษาสภาพการทํางาน และบทบาทปจจุบันของคอมพิวเตอรที่นํามาประยุกตใชเพื่อการศึกษา
และการวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการจัดทํากิจกรรมทางการศึกษา การเรียนการสอน
และงานวิจัยทางดานการศึกษา
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468 450

คอมพิวเตอรชวยสอน
2(1-2-3)
(Computer Assisted Instruction)
การศึกษารูปแบบตางๆ ของคอมพิวเตอรชวยสอน หลักการและวิธีการออกแบบ พัฒนาและ
ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรมระบบสรางบทเรียน

468 451

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
(Computer Graphics for Instructional Media)
การออกแบบและการสรางภาพคอมพิวเตอรกราฟก โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ โดยเนน
หลักการและทฤษฎีการเรียนรู การสื่อความหมายและหลักทัศนศิลปอยางมีระบบ

468 452

เทคนิคการนําเสนอสารสนเทศ
2(2-0-4)
(Information and Presentation Techniques)
ศึกษาเทคนิค วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอสารสนเทศประเภทตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การเสนอดวยสื่อประสม การจัดนิทรรศการการฝกอบรม และการจัดสัมมนา
468 453

การประยุกตศิลปะสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0-4)
(Art Application for Educational Technology)
ศึกษาหลักทฤษฎีเบื้องตนทางศิลปะโดยทั่วไป โดยเนนเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ และสามารถนํามา
ประยุกตใชในงานดานเทคโนโลยีการศึกษา
468 540

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12 หนวยกิต
(Thesis)
ศึกษาวิจัยในเรื่องที่สนใจ และเปนความตองการทางการศึกษาปจจุบัน อันมีสวนเกี่ยวของกับ
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภายใตการพิจารณา ควบคุมดูแลของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ

468 550

สารนิพนธ (มีคาเทียบเทา)
6 หนวยกิต
(Master Report)
ศึกษาคนควา ในเรื่องที่สนใจ หรือพัฒนางานที่เปนการบูรณาการและประยุกตความรู ทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ภายใตการพิจารณาควบคุมดูแลของคณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธ
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