
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

1.  ชื่อหลักสูตร  ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     เพ่ือการศึกษา 
                           ภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Computing Technology for  
          Education  

2.  ชื่อปริญญา 
2.1  ช่ือเต็ม  ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา) 
   ภาษาอังกฤษ Master of Science (Computing Technology for Education) 
2.2  ช่ือย่อ  ภาษาอังกฤษ วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา) 
   ภาษาอังกฤษ M.Sc. (Computing Technology for Education) 
3.  ระยะเวลาในการศึกษา 
    ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

4.  ค่าใช้จ่าย 
 ภาคการศึกษาละ  30,000  บาท  จํานวน  4  ภาคการศึกษา  หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบ
ตามหลักสูตรหากยังไม่เสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ์  ต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 6,000  บาท 

5.  โครงสร้างหลักสูตร  

 
รายการ 

จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก (2) แผน ข 
1.  รายวิชา 
      1.1  หมวดวิชาสัมพันธ์ 
    1.2    หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
              1.2.1  วิชาบังคับ 
              1.2.2  วิชาเลือก 
2.  วิทยานิพนธ์ 
3. ภาคนิพนธ์ 
4.  วิชาเสริม 

33 
12 
21 
12 
9 
12 
 

ไม่นับหน่วยกิต 

39 
12 
27 
12 
15 
 
6 

ไม่นับหน่วยกิต 
                          รวมไม่น้อยกว่า 45 45 
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6.  รายวิชาตามหลักสูตร 
 

ก.  หมวดวิชาสัมพันธ์   ทั้งการศึกษาแผน ก (2) และแผน ข ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ีจํานวน 12    หน่วยกิต 
7525103 ทฤษฎีการเรียนรู้  และตัวแบบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
 Learning Theories and Models of Teaching Computing  
7525301 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                       3(2-2-5) 
 Computer Program Design 
7525502 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา              3(2-2-5) 
               Principles and Theory of Computing Technology for Education (CTE) 
7525804 คุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา                            3(2-2-5) 
                Educational Computer Ethics  
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
สําหรับการศึกษาแผน ก (2)  ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า        21     หน่วยกิต                
สําหรับการศึกษาแผน ข ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า             27     หน่วยกิต 
(1)  รายวิชาบังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ี       12     หน่วยกิต 
7525407 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนการสอน                               3(2-2-5) 
                Development of Software for Teaching and Learning    
7525505 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือการศึกษา                                   3(2-2-5) 
                Systems Analysis and Design for Education  
7525706 เทคโนโลยีเครือข่ายและไซเบอร์                                                      3(2-2-5) 
                Networks and Cyber Technologies 
7526908  วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                        3(2-2-5) 
                Research Methodology in Computing Technology for Education  
 

(2) รายวิชาเลือก    สําหรับการศึกษาแผน ก (2)  ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
สําหรับการศึกษาแผน ข ให้เลือกจากวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
7526209 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล                                                 3(2-2-5) 
                Database Systems Management  
7526214 การจัดการความรู้        3(2-2-5) 
 Knowledge Management 
7526311 ภาษาโปรแกรมข้ันสูง                                                       3(2-2-5) 
                Advanced Programming Language 
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7526515 คอมพิวเตอร์และการพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
                Computers and Curriculum Development 
7526610 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา                                            3(2-2-5) 
                Artificial Intelligence in Education 
7526612 การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์ในตลาดการศึกษา                       3(2-2-5) 
                Management of Computer Business in Education Markets 
7526613 ระบบสื่อหลายแบบและการออกแบบเทคโนโลยีการสอน             3(2-2-5) 
                Multimedia Systems and Teaching Technology Design     
7526616 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันทางการศึกษา                              3(2-2-5) 
                Educational Web Application Development  
7526917 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                 3(2-2-5) 
               Special Topics in Computing Technology for Education   
7526918 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                           3(2-2-5) 
                Seminar in Computing Technology for Education  
 

ค. วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 
7526919 วิทยานิพนธ์      12 
                Thesis  
7526920 ภาคนิพนธ์         6 
                Term Papers  
  

ง. วิชาเสริม  นักศึกษาทั้งในแผน ก (2) และแผน ข จะต้องมีความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศ           
โดยกําหนดให้ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา สําหรับนักศึกษาที่เป็นคนไทยกําหนดให้ 
สอบผ่านภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาน้ีด้วยตนเอง      
โดยเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็นผู้กําหนด และเพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมต่อไปน้ี และ
สอบให้ผ่านเกณฑ์โดยไม่นับหน่วยกิต 
7525021 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 

    English for Information Technology Graduate Students  
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7. แผนการศึกษา 
 นักศึกษาสามารถเลือกเข้าศึกษาเพ่ือจบการศึกษาตามแผนการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 

 1.   แผนการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน แบบ  ก (2)  เรียนไม่น้อยกว่า 45  หน่วยกิต   มีดังน้ี 
 

ปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

7525301  การออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 7525106 เทคโนโลยีเครือข่าย
และไซเบอร์ 

3(2-2-5) 

752550 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 7525407 การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนการ
สอน 

3(2-2-5) 

7525103 ทฤษฎีการเรียนรู้ และตัว
แบบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 7525505 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเพ่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 

7525804 คุณธรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 7526908 วิ ธี วิ จั ย ท า ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

ปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

- - - - - - วิชาเลือก 3(2-2-5) 7526915 วิทยานิพนธ์ 12 

- - - - - - วิชาเลือก 3(2-2-5)   

- - - - - - วิชาเลือก 3(2-2-5)   
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2. แผนการศึกษาสําหรับการเรียนการสอน แผน ข  เรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  มีดังน้ี 
 

ปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

7525301  การออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 7525106 เทคโนโลยีเครือข่าย
และไซเบอร์ 

3(2-2-5) 

752550 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 7525407 การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนการ
สอน 

3(2-2-5) 

7525103 ทฤษฎีการเรียนรู้ และตัว
แบบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 7525505 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเพ่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 

7525804 คุณธรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 7526908 วิ ธี วิ จั ย ท า ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

ปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

- - - - - - วิชาเลือก 3(2-2-5) - - - - - - วิชาเลือก 3(2-2-5) 

- - - - - - วิชาเลือก 3(2-2-5) - - - - - - วิชาเลือก 3(2-2-5) 

- - - - - - วิชาเลือก 3(2-2-5) 7526915 วิทยานิพนธ์ 12 
 

8.คําอธิบายรายวิชา 
 

7525021 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (2-2-5) 
   English for IT Graduate Students 
   ทักษะพ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป
ใจความสําคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และไอที การเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคําเป็นเคร่ืองมือในการพิมพ์ 
 

7525103    ทฤษฎีการเรียนรู้ และตัวแบบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
               Learning Theories and Models of Teaching Computing 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ ตัวแบบการเรียนรู้ ตัวแบบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ใน
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยให้ครอบคลุมทั้งการกําหนดวัตถุประสงค์ในการสอน 
การดําเนินการสอนด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การฝึกภาคปฏิบัติการเลือกและใช้สื่อการสอน การวัดผล
และประเมินผลการเรียน ตลอดจนเทคนิคในการควบคุมช้ันเรียน การจูงใจ  การสร้างเจตคติต่อการเรียน
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คอมพิวเตอร์ และการนําตัวแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ทางการ
ศึกษา 
 

7525301 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  (2-2-5) 
 Computer Program Design 
 ส่วนประกอบและการทํางานของคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ระเบียบวิธีใน
การออกแบบโปรแกรม การพัฒนาขั้นตอนวิธีและการเขียนรหัสเทียม โครงสร้างการควบคุม การ
ประมวลผลแถวลําดับ (array) การใช้ส่วนจําเพาะ (modularization) การสื่อสารระหว่างส่วนจําเพาะ 
(module)  การทําตัวคู่ต่อ (coupling) และการทํางานร่วมกัน (cohesion) และ การออกแบบเชิงวัตถุ 
ทั้งน้ีการออกแบบโปรแกรมให้เขียนด้วยรหัสเทียม 
 

7525407    การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนการสอน 3 (2-2-5) 
                    Development of Software for Teaching and Learning   
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาให้มีคุณภาพในด้านความมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และคอมพิวเตอร์  ทั้งน้ีให้มีการคํานึงถึงหลักการส่วนต่อประสานคนกับคอมพิวเตอร์ (human-computer 
interaction) ในการออกแบบซอฟต์แวร์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้การ
พัฒนาคอร์สแวร์  เทคโนโลยีอีเลิร์นนิง  (e-learning technology)  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(mobile computing technology) และเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (wireless technology) รวมทั้ง
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา การทดสอบ และการประเมินซอฟต์แวร์ การพัฒนาและออกแบบคอร์สแวร์ ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้นักศึกษาได้ทําโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการศึกษา  
 

7525502 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา    3(2-2-5) 
 Principles and Theory of Computing Technology for Education (CTE) 
 แนวคิดของการบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาขั้นตอนในการออกแบบซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ขอบเขตของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา ได้แก่ ทิศทางการวิจัย ปัญหาการวิจัย และการดําเนินการเชิงธุรกิจการศึกษา ทั้งน้ีให้มีการ
ออกแบบโครงร่างซอฟต์แวร์การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 

7525505 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือการศึกษา      3 (2-2) 
   Systems Analysis and Design for Education 
   บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ และผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มี ต่อองค์การ  
การศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม แบบทดสอบ และการสังเกต การทําต้นแบบ (prototype) กระบวนการ
วิเคราะห์ระบบ โดยเน้นการใช้แผนภาพกระแสข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การกําหนดคุณลักษณะการ
ประมวลผล (process specifications)  การตัดสินใจเลือกใช้ระบบ การจัดทําและนําเสนอเอกสารระบบ 
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การออกแบบการนําเข้าและการนําออก  การออกแบบแฟ้มข้อมูลและการป้อนข้อมูล การออกแบบส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้  การออกแบบการป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง (accurate data-entry)  หลักการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  การนําระบบสารสนเทศไปดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จ  ในภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้ฝึกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางการศึกษา 
 

7525706   เทคโนโลยีเครอืข่ายและไซเบอร์                         3 (2-2-5) 
               Network and Cyber Technologies 
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เก่ียวกับหน้าที่คุณลักษณะและโครงแบบ โทโพโลยี โปรโตคอล  และ
สถาปัตยกรรม แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเครือข่ายและการให้บริการ บทบาทของเครือข่าย
ไอเอสดีเอ็น (ISDN) และเอทีเอ็ม (ATM) ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และการฝึกอบรม ศึกษาถึงการ
กําหนดยุทธศาสตร์  การวางแผนเครือข่าย การนําไปปฏิบัติใช้ การจัดการและความม่ันคงของเครือข่าย 
รวมทั้งการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย (internetworking) และการจัดระบบ
แลน (LAN) แมน (MAN) และแวน (WAN) ในรูปแบบต่างๆ ให้ฝึกการติดต้ังเครือข่ายและผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (Internet server) 
 

7525804 คุณธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Computer Ethics  
  ปรัชญาคุณธรรม และจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีคุณธรรม ความสําคัญ
ของคุณธรรมและความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องปัญหา
และผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่เหมาะสมในทางการศึกษาและการฝึกอบรม ปัญหา  
คุณธรรมในเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมคุณธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และกฎหมาย ควบคุมการ
กระทําผิดเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจและในทางการศึกษา การเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมของ
ตนเองและคนอ่ืน  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมทางการศึกษา และการสอนคุณธรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ 
 

7526209     เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล 3  (2-2-5) 
                 Database  Systems Technology 
   สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูล หลักการ
และระเบียบวิธีในการออกแบบฐานข้อมูล เหมืองข้อมูล(data mining) และคลังข้อมูล (data 
warehouse) รวมท้ังเทคนิคต่าง ๆ สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ฐานเว็บ (Web based)  
และการฝึกใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลและฐานเว็บ โดยเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลและฐานเว็บทาง
การศึกษา (Web-based education) 
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7526214   การจัดการความรู้ 3 (2-2-5) 
                    Knowledge Management 
 การจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา ระบบการทํางานด้วยสารสนเทศและความรู้เพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสร้างความรู้จากการทํางาน การทํางานร่วมกันโดยผ่าน
อินเทอร์เน็ต   การบริหารพนักงานที่มีความรู้ (knowledge worker)  การสร้างทีมงานเสมือน (virtual 
team) ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ทางการศึกษา การสํารวจระบบผู้เช่ียวชาญและการสร้างระบบ
ผู้เช่ียวชาญทางการศึกษา  การศึกษาเทคนิคการสร้างฐานความรู้ (knowledge base) เช่น เครือข่ายใย
ประสาท (neural networks)   ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (fuzzy  logic)  และขั้นตอนวิธีแบบสายพันธ์ุ 
(genetic algorithms)  หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานความรู้ทางการศึกษา 
 

7526311 ภาษาโปรแกรมข้ันสูง   3(2-2-5) 
 Advanced Programming Language  
 การใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่น ภาษาซีพลัสพลัส (C++)  ภาษาจาวา (Java)  
หรือภาษาอ่ืน สําหรับเขียนโปรแกรม โดยให้นําวิธีการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรายวิชา 
7525301 มาฝึกการเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านการศึกษา 
 

7526612  การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์ในตลาดการศึกษา      3 (2-2-5) 
    Management of Computer Business in Education Markets  
    บทบาท หน้าที่ และความสําคัญของนักประกอบการ การวางแผนก่อต้ังธุรกิจขนาดเล็ก   
กลยุทธ์ในการจัดการและการแข่งขัน การตลาดและการบริหารการเงิน การกําหนดราคา  การโฆษณาและ
การสนับสนุนการขาย การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ลูกค้า การบริหาร คลังสินค้าและเทคนิค
คลังสินค้าต่อเน่ือง (just-in-time) การบริหารความเสี่ยงและความสําเร็จ การบริหารบุคคล ทั้งน้ีให้มีการ
วิเคราะห์ ประเมินจากองค์การทางธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ในตลาดการศึกษาสําหรับองค์การ และสถาบัน
ทางการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไปเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ทั้งธุรกิจด้าน
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการบริการตามประเด็นต่างๆ ข้างต้น รวมท้ังศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ในการทําธุรกิจ  
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (call center) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเลือกซื้อสินค้าแบบ
เช่ือมตรง (online shopping) เพ่ือนํามาดําเนินการธุรกิจการศึกษา  เป็นต้น 
 

7526613    ระบบสื่อหลายแบบและการออกแบบเทคโนโลยีการสอน   3 (2-2-5) 
               Multimedia Systems and Teaching Technology Design  
 การนําเสนอด้วยภาพ กราฟิกส์และสื่อหลายแบบในการสื่อสารของมนุษย์ หลักการออกแบบ
การเช่ือมต่อ (interface design)  การสื่อสารโดยใช้กราฟิกส์โต้ตอบ การพัฒนาและออกแบบสื่อหลาย
แบบทางการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นเสียงและภาพ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
บทบาทในการนําเสนอภาพกราฟิกส์ และสื่อหลายแบบ เพ่ือการสื่อสารของมนุษย์ในเวิลด์ไวด์เว็บ และ
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อินเทอร์เน็ตระหว่างครูและนักเรียนนักศึกษา ให้มีการวิเคราะห์ปัญหาความยุติธรรมและคุณธรรมในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อหลายแบบ  และการศึกษาถึงระเบียบวิธีสอนด้วยเทเลแมติกส์  (telematics) 
 

7526515   คอมพิวเตอร์และการพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
              Computers and Curriculum Development 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา โดยพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสอน และการเรียนรู้  ศึกษาบทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตร  การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
ระดับต่าง ๆ  แล้วทดลองเลือกพัฒนาหลักสูตรในวิชาใดวิชาหน่ึง  การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมและธุรกิจด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

7526610 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา               3 (2-2) 
 Artificial Intelligence in Education 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ใ ช้ ปัญญาประดิษฐ์ ในทางการศึกษา  ธุร กิจ  การแพทย์              
อุตสาหกรรม  และศิลปะ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเรื่องคอมพิวเตอร์ใยประสาท (neural computing)   
ภาษาธรรมชาติ (natural language) ระบบผู้เช่ียวชาญ (expert systems) และวิชาการหุ่นยนต์ 
(robotics)     เพ่ือประยุกต์ทางการศึกษา  และการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมของ
ปัญญาประดิษฐ์ โดยให้นักศึกษาทําโครงการปัญญาประดิษฐ์ ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
(educational environment)  ให้มีการพิจารณาความมีนัยสําคัญ และประสิทธิผลของโครงการ    
  

7526616 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 Educational Web Application Development  
 หลักการสื่อหลายมิติ (hypermedia)  เทคโนโลยีเว็บ (Web technology)  ภาษามาร์คอัพ 
(Markup language) ภาษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web programming language) 
กระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือการศึกษา การทดสอบการยอมรับกับผู้ใช้ และกรณีศึกษาเว็บ
แอพพลิเคชันทางการศึกษา ทั้งน้ีให้มีการฝึกปฏิบัตินําหลักการที่ศึกษามาบูรณาการและพัฒนาเว็บแอพ
พลิเคชันทางการศึกษา    
 

7526908   วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา         3 (2-2-5) 
               Research Methodology in Computing Technology for Education   
 ลักษณะการวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา วิธีวิจัยและพัฒนา (R&D)  การใช้
สถิติวิเคราะห์และการตัดสินใจ โดยเน้นให้รู้ถึงชนิดของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล การระบุตัวแปร 
เทคนิคการนําเสนอข้อมูล  และการออกแบบการวิจัยโดยจัดให้ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบพารา
เมตริก และนอนพาราเมตริก  การทดสอบสมมติฐาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
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การเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การประเมินและการเขียนรายงานการวิจัย ทั้งน้ีให้เลือก
ปัญหาการวิจัย เขียนคําถามวิจัย เขียนเค้าโครงการวิจัยตามทฤษฎีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทาง
การศึกษา และให้ฝึกใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปทางสถิติที่เก่ียวกับการวิจัย   
 

7526917 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3 (2-2-5) 
 Special Topics in Computing Technology for Education 
 รายวิชาระดับสูง (advanced course) สําหรับการเรียนปกติในช้ันเรียนตามที่นักศึกษาสนใจ
และคณะกรรมการประจําสาขาวิชาเห็นชอบ ทั้งน้ีเน้ือหาวิชาจะต้องมีขอบข่ายที่อยู่ใน     ความสนใจของ
การวิจัยค้นคว้าใหม่ๆในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  และไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชา
ที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร 
 

7526918 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                        3 (2-2-5) 
 Seminar in Computing Technology for Education 
 ประเด็นพิเศษของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะนํามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการ
จัดการทางการศึกษาให้ทันสมัย โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดี
ต่อการเรียนรู้ การสอน การฝึกอบรม หรือการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบ
แผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอ
วิธีการใหม่ที่จะช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพกิจกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 
 

7526919 วิทยานิพนธ์  12 
   Thesis 
   การค้นคว้าและวิจัยเพ่ือพัฒนาทฤษฎี ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือสอง 
หรือสามอย่างที่เก่ียวข้องกัน โดยเน้นให้เป็นประโยชน์ต่องานทางการศึกษา หรือการฝึกอบรมระดับต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาพัฒนาการศึกษา โดยควบคุมให้
นักศึกษาได้ใช้เทคนิควิธีวิจัยอย่างเหมาะสมกับปัญหา และได้ผลที่ประยุกต์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
 

7526920 ภาคนิพนธ์    6 
   Term Paper 
 การค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้งเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นซอฟต์แวร์และ/หรือฮาร์ดแวร์ ซึ่งมปีระโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  
แล้วเขียนรายงานการค้นคว้าโดยมีอาจารย์กํากับดูแล 

 
 


