
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 

 
1. ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Computing Technology  

for Education 
2. ช่ือปริญญา 

2.1 ช่ือเต็ม ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ Master of Science  (Computing Technology for Education) 
 

2.2 ช่ือยอ ภาษาไทย วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ M.Sc. (Computing Technology for Education) 
 

3. ระยะเวลาการศึกษา 
         ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป แตไมเกิน 5 ปการศึกษา 

4. คาใชจาย 
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  จํานวน  4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบ

ตามหลักสูตรหากยังไมเสร็จส้ินการทําวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาภาคการศึกษาละ 6,000 บาท 

5. หลักสูตร 
5.1 จํานวนหนวยกิตรวม และโครงสรางหลักสูตร 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา จัดหลักสูตรเปน  
2  แผน คือ แผน ก 2   และแผน ข  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 45 หนวยกิต  โดยมีโครงสราง
หลักสูตรดังน้ี 
 

  แผน  ก 2 ทําวทิยานิพนธ 
   1. หมวดวิชาสัมพันธ    9 หนวยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 24 หนวยกิต 
    2.1  วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 
    2.2  วิชาเลือกไมนอยกวา    9 หนวยกิต 
   3. วิทยานิพนธ   12 หนวยกิต 



   4. วิชาท่ีตองเรียนมากอนและวิชาเสริม ไมนับรวมหนวยกิต และเปนไปตามเงื่อนไข          
ของแตละรายวิชา 

  
 
 
 
 
 

  แผน  ข  ทําภาคนิพนธ 
   1. หมวดวิชาสัมพันธ    9 หนวยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  30 หนวยกิต   
    2.1  วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 
    2.2  วิชาเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   3. ภาคนิพนธ     6 หนวยกิต 
   4. วิชาท่ีตองเรียนมากอนและวิชาเสริม ไมนับรวมหนวยกิต และเปนไปตามเงื่อนไข         

ของแตละวิชา 
 

ตารางการจําแนกหนวยกิตท่ีจัดไว 
 

รายการ จํานวนหนวยกิต 
 แผน ก 2 แผน ข 
1.  รายวิชา   
      1.1  หมวดวิชาสัมพันธ   9   9 
      1.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน 24 30 
             1.2.1  วิชาบังคับ 15 15 
             1.2.2  วิชาเลือกไมนอยกวา   9 15 
2.  วิทยานิพนธ 12  
.  ภาคนิพนธ    6 
4.  วิชาท่ีตองเรียนมากอนและวิชาเสริม ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 
                                   รวมไมนอยกวา 45 45 

 
5.2 การจัดการเรียนการสอน 

  5.2.1 หมวดวิชาสัมพันธ  ท้ังแผน ก 2 และแผน ข ใหเรียน   9  หนวยกิต            
ตามรายวิชาตอไปน้ี 
    4125601 คุณธรรมในการใชคอมพิวเตอรทางการศกึษา 3 (2-2) 
    4125603 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับการเรียนรู 3 (2-2) 
    4126901 วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการศึกษา 3 (2-2) 
  5.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
    13.2.2.1 วิชาบังคับ ท้ังแผน ก 2 และแผน ข ใหเรียน  15 หนวยกิต           



ตามรายวิชาตอไปน้ี 
    4125201 เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล 3 (2-2) 
    4125701 ระบบส่ือหลายแบบและการออกแบบส่ือการศึกษา 3 (2-2) 
    4125702 เทคโนโลยีเครือขาย 3 (2-2) 
    4126301 การพัฒนาซอฟตแวรทางการศึกษา 3 (2-2) 
    4126601 ตัวแบบการสอนวิชาคอมพิวเตอร 3 (2-2) 
 

    12.2.2.2 วิชาเลือก สําหรับแผน ก 2  เรียนไมนอยกวา   9 หนวยกิต   
สําหรับ  แผน ข เรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 
 4125602 การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร 3 (2-2) 
    4125604 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3 (2-2) 
    4126201 การจัดการสารสนเทศ 3 (2-2) 
    4126202 การจัดการความรู 3 (2-2) 
    4126302 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 3 (2-2) 
    4126303 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษาดวยคอมพิวเตอร 3 (2-2) 
    4126304 ปญญาประดิษฐทางการศึกษา 3 (2-2) 
    4126602 คอมพิวเตอรและการพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2) 
    4126902 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 3 (2-2) 
    4126903 หัวขอพิเศษทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (2-2) 
     เพ่ือการศึกษา 
 

  5.2.3 วิทยานิพนธ และภาคนิพนธ 
    4126904 ภาคนิพนธ   6  หนวยกิต 
    4126905 วิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 
 
  5.2.4 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอนและรายวิชาเสรมิ 
    5.2.4.1 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน นักศึกษาท้ังแผน  ก 2   และแผน ข   จะตองมี

ความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  จิตวิทยาและ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมากอน ถาไมเคยเรียนมากอนแตมี
ประสบการณ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจพิจารณายกเวนหรือใหสอบ
ใหผานเกณฑท่ีกําหนด หรือใหเรียนรายวิชา  ตอไปน้ีโดยไมนับหนวยกิต 
และสอบใหผานตามเกณฑในแตละรายวิชาซึ่งแบงเปนกลุมวิชาดังน้ี 

    (1)  กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 



    4125200 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล  3 (2-2) 
    4125301 ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3 (2-2) 
    4125501 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  3 (2-2) 
 
    (2)  กลุมวิชาจติวิทยาและวิชาการศึกษา 
    1025301 หลักและทฤษฎีการสอน  3 (2-2) 
    1045104 การวัดและประเมินผลการศึกษา  3 (2-2) 
    1055201   จิตวิทยาเบ้ืองตน  3 (3-0) 
 
    5.2.4.2 รายวิชาเสริม นักศึกษาท้ังแผน ก 2 และแผน ข จะตองมีความรูและทักษะ

ดานภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดย
พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษา ผูท่ีมีคะแนนต่ํากวาเกณฑจะตอง
เรียนรายวิชาตอไปน้ี  และสอบใหผานตามเกณฑโดยไมนับหนวยกิต 

    1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  3 (2-2) 
 


