
 
(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาช้ันปริญญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  (โครงการพิเศษ)  รุ่นที่ ๒ แผน ข 

 
 
ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาช้ัน

ปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
(โครงการพิเศษ)  รุ่นที่ ๒ แผน ข  เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์                
รับประมาณ ๔๐ คน  ศึกษานอกเวลาราชการ  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

๑. หลักสูตร ๒ ปี ๓๖ หน่วยกิต  เรียน ๔ ภาคการศึกษา  แผน ข  ไม่ทําวิทยานิพนธ์                
สอบประมวลความรู้ ภาคท่ี ๔ 

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา  สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
๓. สมัครได้ต้ังแต่วันน้ี ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  สถานที่ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑  ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

อาคารนครชุม ช้ัน ๓ ห้อง NCB ๓๐๒/๑  ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
และวันเสาร์  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์                 
๐-๒๓๑๐-๘๓๑๙ , ๐๘ ๑๐๗๓-๗๙๐๕  

 ๓.๒  สมัครทาง Online ที่ http://www.oros.ru.ac.th/Mrgard.jsp  (สมัครได้ทุกวัน)  
ชําระเงินค่าสมัครที่ธนคารทหารไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์  ได้ทุกสาขา  ภายในกําหนด ๕ วัน นับแต่วันที่
สมัครทาง Online  

๔. ค่าสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์  ๕๐๐ บาท 
๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  ดูประกาศทาง 

http://www.oros.ru.ac.th/Mrgard.jsp 
๖. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๗. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดูประกาศทาง 

http://www.oros.ru.ac.th/Mrgard.jsp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒
๘. ขึ้ นทะ เ บียน เ ป็น นักศึ กษาและ ลงทะเบียนเรียน  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ต้ังแต่

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  สถานที่ขึ้นทะเบียน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
หลักสูตร ๑๔๕,๐๐๐.- บาท  (หน่ึงแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมหนังสือที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาษาไทย                 
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐.- บาท)  แบ่งชําระเป็น ๖ งวด  
ดังน้ี 

งวดที่ ๑ ชําระวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   จํานวนเงิน   ๒๕,๐๐๐.- บาท 
 วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
งวดที่ ๒  ชําระเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  จํานวนเงิน       ๒๐,๐๐๐.- บาท 
งวดที่ ๓  ชําระเดือนมกราคม ๒๕๕๗  จํานวนเงิน       ๒๐,๐๐๐.- บาท 
งวดที่ ๔  ชําระเดือนเมษายน ๒๕๕๗  จํานวนเงิน    ๒๐,๐๐๐.- บาท 
งวดที่ ๕  ชําระเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  จํานวนเงิน    ๒๐,๐๐๐.- บาท 
งวดที่ ๖  ชําระเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  จํานวนเงิน     ๒๐,๐๐๐.- บาท 
งวดที่ ๗  ชําระเดือนมกราคม ๒๕๕๘  จํานวนเงิน     ๒๐,๐๐๐.- บาท 
และชําระเงินค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้   จํานวนเงิน  ๓,๐๐๐.- บาท 
ค่าลงทะเบียนวิชาปรับพ้ืนฐาน วิชาละ ๑,๐๐๐.- บาท   
รวม ๒ วิชา (สําหรับนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา 
และประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเท่าน้ัน) 

๙. เปิดเรียน เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๑๐. สถานที่เรียน ณ อาคารนครชุม  ห้อง NCB ๒๐๘ 
๑๑. เวลาเรียน วันเสาร์    เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
   วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   

  

   ประกาศ ณ วันที่    ๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

ลงนาม  วุฒิศกัด์ิ   ลาภเจริญทรัพย์ 
 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรพัย์) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 



 
รายละเอียดการรับสมัครโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ ๒ แผน ข ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 

- ค่าธรรมเนียมรับสมัคร จํานวนเงิน  500 บาท   
-  หลักฐานในการสมัคร 
           หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า    

  1.  สําเนาปริญญาบัตร  1  ฉบับ 
  2.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษาช้ันปริญญาตรี(Transcript) 1 ฉบับ 
  3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ  1  ฉบับ 
  4.  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป  

- ปฏิทินการรับสมัคร 
1. รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ต้ังแต่วันน้ี  ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2556 
2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
3. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2556 
5. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 
6. เปิดเรียนวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 
 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ อ.ดร.ศยามน  อินสะอาด  e – mail : sayamon.ceit@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 
081-966-1887 หรือ ที่ คุณอุษณีย์  คงเจริญ 088-499-2906  เบอร์ภายใน 02-310-8319 

 
 

  
 



ปัจจุบันสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และการศึกษา ไ ด้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทําให้การ
บริหารงานขององค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่บุคลากรในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต้องมีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอที่จะสนองตอบต่อปัญหาความต้องการต่างๆ และการ
พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สนับสนุนการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีความสําคัญต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไทย  

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคลากรได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จึงเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา(โครงการพิเศษ) ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการผลิต
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการที่จะ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยต่อไป  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา             

มีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพื่อสนองต่อความต้องการของภาครัฐและเอกชน 

 2.   เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษา ใน
ส่วนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับความ
เจริญของประเทศ 

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา ในส่วน
มีคุณภาพและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อสาขาอาชีพ 

4.  เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
วิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก   
     สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 

วิธีคัดเลือก 
     พิจารณาจากคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 
การทํางานและประเมินศักยภาพด้วยการสัมภาษณ์ 

หลักฐานในการสมัคร 
หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า    

  1.  สําเนาปริญญาบัตร  1  ฉบับ 
  2.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี(Transcript) 1 ฉบับ 
  3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ1  ฉบับ 
  4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป  

การรับสมัคร 
   1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2556   
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภายในวันเสาร์ที่  
6 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  ชั้น 3  ห้อง NCB 302/1  
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-310-8319, 
088-499-2906 ติดต่อข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ 
 http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/ 
   2.  ชําระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท และทางมหาวิทยาลัยจะออก
หลักฐานการชําระเงิน 
   3.  การชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษา ให้ชําระเป็น 
ดร๊าฟเงินสด (แคชเชียร์เช็ค) สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวนเงิน 
25,000.- บาท 
   ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
 เตรียมเอกสารตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
    1. สําเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภา จํานวน 2 ชุด 
    2. สําเนา ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จํานวน 2 ชุด 
    3. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
       จํานวน 2 ชุด 
    4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ชุด 
    5. รูปถ่าย จํานวน 1 นิ้ว จํานวน 3 ใบ 
    6.  เอกสารใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด 
    7. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล,คาํนําหน้านาม, 
       ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) จํานวน 2 ชุด 

เปิดเรียน 
     เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม 2556 
         วันเวลาบรรยาย 
                     วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 
                     วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

โครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา     
33 หน่วยกิต  การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต และต้องสอบประมวล   
ความรู้  รวามทั้งต้องเรียนวิชาพื้นฐาน ดังนี้    

          1. นักศึกษาทุกคนต้องเรียน วิชา ECT 6000  (ภาษาอังกฤษทาง
เทคโนโลยีการศึกษา)  (3) หน่วยกิต และสอบผ่าน เกรด S 

            (ไม่นับหน่วยกิต) 
        2. สําหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา หรือด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา ต้องเรียนกระบวนวิชาพื้นฐาน   
     ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1 (3) 
     ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 (3)   
           และสอบผ่าน เกรด S (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

ปริญญาที่ได้รับ 
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
                        ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)   
    Master  of  Education  (Educational Communication  
                                  and Technology)       
    M.Ed. (Educational Communication and Technology) 
 

ระบบการศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (semester system) ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา เรียนครั้งละ 1 วิชาจนจบ แล้วจึงเรียนวิชา
ถัดไป (block course system)    แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวม   ไม่น้อย
กว่า  48  ชั่วโมง (วิชาละ 3 หน่วยกิต)  เรียนวันเสาร์เวลา 08.00 - 17.00 น. 
และ วันอาทิตย์  เวลา 08.00 – 12.00 น.      เรียนที่ห้อง NCB 208 อาคาร
นครชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์  

 
อาจารย์ผู้สอน 

รองศาสตราจารย์ดร.วีระ   ไทยพานิช 
รองศาสตราจารย์ดร.ปัญญา   ศิริโรจน์ 
รองศาสตราจารย์ศุภนิต   อารีหทัยรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ตวงแสง   ณ นคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย   ตันศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารา   รัชนิวัต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล   สุวรรณเศรษฐ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี   ศิริภัทร 
อาจารย์ทวีศักดิ์   อาจารยางกูร 
อาจารย์นพพร   ไวคกุล 
อาจารยย์ศระวี  วายทองคํา 
อาจารย์ดร.สุพจน์  อิงอาจ 
อาจารย์ดร.ศยามน  อินสะอาด 
อาจารย์ทิชพร  นามวงศ ์
อาจารย์กนกวรรณ  จันทร์มา 



รายวิชาที่ศึกษา 
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม               (3)  
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา               (3)  
ECT 6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา  (3) 
(วิชา ECT 6001 และ ECT 6002 สําหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการศึกษาและประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเรียน) 
ECT 6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1  (3) 
ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 (3) 
EDF 6003 ปรัชญาการศึกษา   3 
MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา               3 
ECT 6101 เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยและ 
 การพัฒนาระบบการสอน  3 
ECT 6102 การจัดการระบบเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 การศึกษา   3 
ECT 6201 การออกแบบสาร กราฟิกและการ 
 ถ่ายภาพเพื่อการศึกษา  3 
ECT 6404 ระบบการศึกษาทางไกล  3 
ECT 6501 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3 
ECT 6503 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  3 
ECT 6601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                3 
ECT 6701 ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี 
 การศึกษา     3 
ECT 6702 เทคโนโลยีการฝึกอบรม  3 
ECT 7097    การสอบประมวลความรู้                      (3) 
ECT 7096   การศึกษาอิสระ   6 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร              39   หน่วยกิต 
*หมายเหตุ : (3) หมายถึง วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต  
 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
       คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เปนจํานวนเงิน 145,000.- บาท   
รวมหนังสือที่ใชในการศึกษาเปนภาษาไทย  
(รวมคาใชจายศึกษาดูงาน ณ ประเทศกลุมอาเซียน โครงการสนับสนุน
คาใชจาย คนละ 18,000.-บาท) แบงชําระเปน 6 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1  ชําระวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา                                   

ถึง 27 กรกฎาคม 2556   จํานวนเงิน  25,000.- บาท 
งวดที่ 2  ชําระเดือนตุลาคม 2556 
 จํานวนเงิน       20,000.- บาท 
งวดที่ 3  ชําระเดือนมกราคม 2557 

 จํานวนเงิน      20,000.- บาท 
งวดที่ 4  ชําระเดือนเมษายน 2557 
 จํานวนเงิน    20,000.- บาท 
งวดที่ 5  ชําระเดือนกรกฎาคม 2557 
 จํานวนเงิน    20,000.- บาท 
งวดที่ 6  ชําระเดือนตุลาคม 2557 
 จํานวนเงิน     20,000.- บาท 
งวดที่ 7  ชําระเดือนมกราคม 2558 
 จํานวนเงิน     20,000.- บาท 
และชําระเงินคาลงทะเบียนสอบประมวลความรู    
 จํานวนเงิน  3,000.- บาท 
คาลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน วิชาละ 1,000.- บาท   
รวม 2 วิชา (สําหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา 
และประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
( สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 

 
ศึกษานอกเวลาราชการ 

วันเสาร์  เวลา 08.00 - 17.00 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
แนะนําการศึกษา และการรับสมัคร 

ปีการศึกษา 2556 
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