รายวิชาที่ศึกษา
RAM 6001
ECT 6000
ECT 6003
EDF 6001
MER 6903
ECT 6103
ECT 6104
ECT 6203
ECT 6206
ECT 6303
ECT 6406
ECT 6504
ECT 6506
ECT 6602
ECT 6703
ECT 6704
ECT 7096
ECT 7097

ความรู้คู่คุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยและ
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
การบริหารงานทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
กราฟิกและการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
การออกแบบสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้
การผลิตดิจิทัลแอนิเมชั่น
การออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง
วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีการฝึกอบรม
สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1
(3)
(3)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
(3)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต
หมายเหตุ : (3) หมายถึง วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึก ษาตลอดหลัก สูต รแบบเหมาจ่า ยเป็ น
จานวนเงินโดยประมาณ 160,000.- บาท
 แบ่งชาระ 7 งวด
งวดที่ 1 เหมาจ่าย 25,000.- บาท
งวดที่ 2 เหมาจ่าย 25,000.- บาท
งวดที่ 3 เหมาจ่าย 25,000.- บาท
งวดที่ 4 เหมาจ่าย 25,000.- บาท
งวดที่ 5 เหมาจ่าย 20,000.- บาท
งวดที่ 6 เหมาจ่าย 20,000.- บาท
งวดที่ 7 เหมาจ่าย 20,000.- บาท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการพิเศษ แผน ข
(ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
แบบ Block Course System
ศึกษานอกเวลาราชการ
เรียน วันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ลงชื่อแจ้งความจานงในการเข้าศึกษาต่อ
โดยยื่นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครพนม

ปัจจุบันสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
การศึ ก ษาได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ก ารบริหารงานของ
องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึง
มีค วามจาเป็นที่บุคลากรในหน่วยงานราชการ รัฐวิส าหกิจ และธุรกิจ
เอกชนต้อ งมีความรู้ค วามสามารถเพียงพอที่จะสนองตอบต่อ ปัญหา
ความต้องการต่างๆ และการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทีจ่ ะ
สนับสนุน การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากร เพื่อ พัฒนา
ความรู้ใ นระดั บที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไทย
เพื่อ เป็น การเปิด โอกาสให้แก่บุคลากรได้ รับการเพิ่มพู น
ความรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ที่ สูง ขึ้ น ภาควิ ช า
เทคโนโลยีการศึก ษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จึง
เปิดสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และ
สื่อสารการศึกษา (โครงการพิเศษ) ขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพของนัก เทคโนโลยีก ารศึกษาในส่วนของ
องค์กรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเจริญของประเทศ
3. เพื่ อ ผลิต มหาบั ณ ฑิ ต ทางเทคโนโลยี ก ารศึก ษา ในส่ วนที่มี
คุณภาพและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อสาขาอาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี
การศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

วิธีการคัดเลือก

โครงสร้างหลักสูตร

พิจารณาจากคุ ณ วุฒิร ะดั บปริญญาตรี ประสบการณ์ การ
ทางานและประเมินศักยภาพด้วยการสัมภาษณ์

หลักฐานในการสมัคร
1. สาเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) 2 ฉบับ
2. สาเนา Transcript (ปริญญาตรี) 2 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

การรับสมัคร
 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด นครพนม
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 081-661-2454, 062-197-3920
 ชาระเงินค่าสมัคร 800.-บาท

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
เตรียมเอกสารตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
1. สาเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภา 2 ชุด
2. สาเนา Transcript 2 ชุด
3. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 ใบ
6. สาเนาเอกสารใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 1 ชุด
7. สาเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ฯลฯ
(ถ้ามี) 2 ชุด

เปิดเรียน
 วันเวลาบรรยาย เสาร์ 13.00 – 17.00 น.

อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูต ร 40 หน่วยกิต ศึก ษารายวิขา 37
หน่วยกิต การศึก ษาอิสระ 3 หน่วยกิต และต้ องสอบประมวลความรู้
รวมทั้งต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ดังนี้
 นักศึกษาทุกคนต้องเรียน รายวิชา
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา (3) หน่วยกิต
ECT 6003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (3) หน่วยกิต
และสอบผ่านได้ เกรด S (ไม่นับหน่วยกิต)

ปริญญาที่ได้รับ
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
 M.Ed. (Educational Communication and Technology)
ระบบการศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาค (semester system) ลงทะเบียนเรียนวิชาตามแผนการ
ศึกษา เรียนครั้งละ 1 วิชาจนจบ แล้วเรียนวิชาถัดไป (block course
system) ต้ อ งเข้าเรียนในแต่ ล ะวิช าไม่น้อ ยกว่า 48 ชั่วโมง เรียนที่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริก ารเฉลิมพระเกียรติ จัง หวัด
นครพนม

อาจารย์ผู้สอน
 รศ.ดร.วีระ ไทยพานิช
 รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์
 รศ.ดร.ยศระวี วายทองคา
 ผศ.จิณห์นิภา แสงสุข
 ผศ.นพพร ไวคกุล
 อ.ดร.อัญชลี วิมลศิลป์
 อ.พิมพ์ชนก โพธิปัสสา

 รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
 รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ
 รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด
 ผศ.ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์
 อ.ทิชพร นามวงศ์
 อ.ยงยุทธ ขุนแสง

