
หมูวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

(EDTE) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

EDTE 1101 1031101 หลักการทฤษฎีและวิสัยทัศนทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

EDTE 1102 1031203 การใชและบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

EDTE 1103 1031301 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

EDTE 1104 1033301 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 

EDTE 1701  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 3(3-0-6) 

EDTE 2104 1033703 เทคโนโลยีการถายภาพ 3(3-0-6) 

EDTE 2105 1034101 การศึกษาทางไกลดวยอีเลิรนน่ิง 3(3-0-6) 

EDTE 2201 1033505 การผลิตมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

EDTE 2202  การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต 3(3-0-6) 

EDTE 2301  หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู 3(3-0-6) 

EDTE 2302  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 3(3-0-6) 

EDTE 2308 1031202 การจัดการความรูในทองถิ่น 3(3-0-6) 

EDTE 2309 1033102 การจัดการความรูเพื่อสรางนวัตกรรม 3(3-0-6) 

EDTE 2401  หลักการและทฤษฎีการสื่อสารดวยภาพ 3(3-0-6) 

EDTE 2402  การถายภาพเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0-6) 

EDTE 2403  ศิลปะกับการถายภาพ 3(3-0-6) 

EDTE 3107 1033103 การจัดการแหลงทรัพยากรการเรียนรู 3(3-0-6) 

EDTE 3203 1034703 กระบวนการเสียง 3(3-0-6) 

EDTE 3204  การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติ 3(3-0-6) 

EDTE 3205 1033403 การผลิตวีดิทัศนระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 

EDTE 3206  ความจริงเสมือน 3(3-0-6) 

EDTE 3210 4123625 เกมคอมพวิเตอรเพือ่การศกึษา 3(3-0-6) 

EDTE 3211 1032701 การจัดนิทรรศการดวยสื่อมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

EDTE 3212 1033106 ธุรกิจสื่อมัลตมีเดีย 3(3-0-6) 

EDTE 3213  การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

EDTE 3214  เทคโนโลยีดาวเทียมและการสื่อสาร 3(3-0-6) 



 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

EDTE 3216 3022401 เทคโนโลยีการพิมพ 3(3-0-6) 

EDTE 3303  การจัดการความรูในองคกร 3(3-0-6) 

EDTE 3304  เทคโนโลยีการจัดการความรู 3(3-0-6) 

EDTE 3305  การสรางหลักสูตรฝกอบรม 3(3-0-6) 

EDTE 3306 1033901 เทคนิคการจัดฝกอบรม 3(3-0-6) 

EDTE 3310 1031201 การผลิตและใชสื่อเพื่อการฝกอบรม 3(3-0-6) 

EDTE 3311  ธุรกิจการฝกอบรม 3(3-0-6) 

EDTE 3404 4124604 การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

EDTE 3405  สตูดิโอและการถายภาพ 3(3-0-6) 

EDTE 3406  ธุรกิจการถายภาพ 3(3-0-6) 

EDTE 3408 1033401 การถายภาพขาวดํา 3(3-0-6) 

EDTE 3409 3063211 การถายภาพบุคคล 3(3-0-6) 

EDTE 3410 3063210 การถายภาพโฆษณา 3(3-0-6) 

EDTE 3411 1034401 การถายภาพวัสดุขนาดเล็กและหุนน่ิง 3(3-0-6) 

EDTE 3412  การถายภาพภูมิทัศนและสถาปตยกรรม 3(3-0-6) 

EDTE 3413  การถายภาพสารคดี  เหตุการณและงานพิธี 3(3-0-6) 

EDTE 3704  การประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(3-0-6) 

EDTE 3901 1034903 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

EDTE 4313  วิทยากรฝกอบรม 3(3-0-6) 

EDTE 4314  การฝกอบรมทางไกล 3(3-0-6) 

EDTE 4414  การถายภาพสรางสรรค 3(3-0-6) 

EDTE 4415  การถายภาพงานวิวาห 3(3-0-6) 

EDTE 4416  การถายภาพเพื่อการประกวด 3(3-0-6) 

EDTE 4417  นิทรรศการและการนําเสนอภาพถาย 3(2-2-5) 

EDTE4701  นวัตกรรมการศึกษา 3(3-0-6) 

EDTE4731  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน  3(3-0-6) 

EDTE 4801 1034801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 2(90) 

EDTE 4802 1034804 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 5(450) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา   

EDTE 4901  สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา 1(0-2-1) 

EDTE 4903  การศึกษาเอกเทศทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE1101   หลักการทฤษฎีและวิสัยทัศนทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(3-0-6)  

        Principles  Theories  and Visions  in  Educational Technology 

                                   ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญ หลักการ ทฤษฎี วิสัยทัศน   องคประกอบ  

     และพัฒนาการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   แนวโนมการใชเทคโนโลยี 

  แ ละนวัตกรรมการศกึษา 

 

EDTE1102   การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 

          Operation and  Maintenance  of  Educational  Technology  Equipments  

         ความรูพื้นฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   หลักการ   ระบบการทํางานการใชการ

บํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรฝกปฏิบัติใชและบํารุงรักษาอุปกรณ

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 

 

EDTE1103  การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

  Design  and  Production  of Educational  Media  

   ความหมาย ความสําคัญและรูปแบบของสื่อการศึกษา    การออกแบบสาร   หลักการ    

 แนวคดิ  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการผลิตสื่อการศึกษา  การประยุกตใช 

 โปรแกรมคอมพิวเตอรในการผลิตและการนําเสนอ การประเมิน สื่อการสอนฝกปฏิบัติ 

 ออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE1104  คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา     3(3-0-6) 

  Graphic  Computer  for  Education       

   ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ  หลักการ  แนวคดิ  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบ

  สื่อกราฟกและการพิมพ   การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก     ในการออกแบบและผลิต 

  สื่อกราฟก 2  มิติ  และ/หรือ 3  มิติ  เพื่อการศึกษา 

  ฝกปฏิบัติผลิตสื่อกราฟกเพื่อการศึกษาดวยคอมพิวเตอร 

 

EDTE1701 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับครู    3(3-0-6) 

Information  Technology  for  Teacher  

         ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ของเทคโนโลยีและสารสนเทศการจัดระบบ จัดระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา  การใชเทคโนโลยี   เพื่อการศึกษาคนควากานําเสนอ  

และผลิตสื่อการสอนและการเรียนรู โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับผลิตสื่อเพื่อการนําเสนอและ

ผลิตสื่อการเรียนรู  ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร   เพื่อการศึกษาคนควา  การนําเสนอ  

และผลิตสื่อการเรียนรู 

 

EDTE2104   เทคโนโลยีการถายภาพ     3(3-0-6) 

                       Photographic  Technology 

   พัฒนาการของเทคโนโลยีการถายภาพนิ่ง วีดิทัศนและเทคโนโลยีจินตภาพ (Imaging    

 technology)   วัสดุและอุปกรณการถายภาพน่ิงและวีดิทัศน   หลักการถายภาพ   การจัด 

 องคประกอบภาพ การจัดแสง เสียงและฉาก การสื่อความหมาย ดวยภาพฝกปฏิบัติถายภาพน่ิง 

 และวีดิทศัน 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE2105   การศึกษาทางไกลดวยอีเลิรนน่ิง     3(3-0-6) 

 Distance Education by e-Learning 

  ค วามหมาย   ขอบขาย    ความสําคัญ  ปรัชญา  หลกัการ แนวคดิ  ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดการศึกษาทางไกล ประเภทรูปแบบการออกแบบระบบ

การเรียน    การจัดการเรียนรูทางไกลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  (e - Learning)  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของฝกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือก ใช และประเมิน ระบบ

การศึกษาทางไกล 

 

EDTE2201  กา รผลิตมัลติมีเดีย    3(2-2-5) 

Multimedia  Production  

  หลักการ ทฤษฎีการผลิตมัลติมีเดียอยางเปนระบบ ความรูทางจิตวิทยาวิทยาศาสตร 

Hardware และ Software ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตมัลติมีเดีย องคประกอบพื้นฐาน

ดานภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียงและปฏิสัมพันธ วิเคราะหสื่อมัลติมีเดีย   เพื่อ

การศึกษาทั้งในและตางประเทศ ฝกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

 

EDTE2202  การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต     3(3-0-6) 

 Web design and Development 

 หลักการ  ทฤษฎีการออกแบบ Graphic User  Interface บนอินเทอรเน็ต Hardware  และ 

Software  การเขียน Source Code ที่เกี่ยวของกับการสรางเว็บไซต    การติดตอกับ

ฐานขอมูล   การทําธุรกรรมทางการเงิน   การออกแบบและสราง Interactive  web sites  

กระบวนการพัฒนาเว็บไซตทางการศึกษา และพาณิชย  อิเล็กทรอนิกส  

  การปฏิบัติออกแบบและพัฒนาเว็บไซตทางการศึกษาและ/หรือพาณิชย อิเลก็ทรอนิกส 

 

EDTE2301   หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู     3(3-0-6) 

 Principles  and  Thories  in Knowledge  Management 

  ความหมายและประเภทของความรู   รูปแบบ   การแลกเปลี่ยนความรู   ความหมาย 

 ความเปนมาและประโยชนของการจัดการความรู กระบวนการจัดการความรู  องคประกอบ 

ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู วิเคราะหปญหาและการจัดการความรู  รวมสมัย  ทั้งใน  

และตางประเทศ คุณลักษณะและบทบาทของนักจัดการความรู 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE2302  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร     3(3-0-6) 

 Human  Resource  Development  in  Organization 

 แนวคดิ    ความหมาย   ขอบเขตและวัตถุประสงคในการพัฒนาทรัพยากร มนุษยปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ในองคกรดาน

ทักษะการปฏิบัติงาน ดานจิตใจ ดานปญญา การจัดสิ่งแวดลอมและการสื่อสารในองคกร   การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 

 

EDTE2308   การจัดการความรูในทองถิ่น     3(3-0-6)

 Knowledge  Management in  Local  Context 

  หลักการสรางสังคมแหงการเรียนรูและกระบวนการในการเรียนรูรวมกัน   เครือขาย 

 ของการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คุณลักษณะและบทบาทของนักจัดการความรูใน 

 ทองถิ่น การสรางและพัฒนาความรูในการประกอบอาชีพการทํางานการวิจัยเพื่อแกปญหาและ  

 สงเสริมอาชีพในทองถิ่น 

          ฝกปฏิบัติจัดการความรูในทองถิ่นเพื่อแกปญหาและสงเสริมอาชีพ 
 

EDTE2309   การจัดการความรูเพื่อสรางนวัตกรรม     3(3-0-6) 

 Knowledge  Management  for  Innovation  Development  

  ความหมายและคุณลักษณะของนวัตกรรม การจัดการความรูเพื่อสรางมูลคา วิธีการ 

 ใหม ๆ  หรือคุณคาใหม ๆ  โครงการนวัตกรรม ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปจจัย การผลิตสินคา  

ผลิตภัณฑตาง ๆ กระบวนการผลิตและหลักการตลาด หลักการพฒันาผลิตภัณฑ  ทรัพยสินทาง

ปญญา  สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฝกปฏิบัติจัดการความรูเพื่อสรางนวัตกรรม  

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE2401   หลักการและทฤษฎีการสื่อสารดวยภาพ     3(3-0-6) 

 Principles  and  Theory of Visual Communication 

  แนวคิด รูปแบบ บทบาทของทฤษฎีการสื่อความหมายดวยภาพ จิตวิทยาการ รับรู 

กับการสื่อความหมาย การมองภาพ   การนําเสนอภาพ  จริยธรรม  จรรยาบรรณ   และ

บุคลิกภาพของชางภาพ  

 

EDTE2402   การถายภาพเพื่อการสื่อความหมาย     3(3-0-6) 

         Photographic for Communication   

  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสื่อความหมาย   จิตวิทยาการรับรู  ชนิดของแสง ประเภท 

ตางๆ  การเลอืก  การนําไปใชใหเหมาะกับสถานการณ  การวิเคราะหเน้ือหาการเลอืกและ

ถายภาพใหสอดคลองกับสถานการณและการสื่อความหมาย  

 ฝกปฏิบัติถายภาพประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับเน้ือหา 

 

EDTE2403   ศิลปะกับการถายภาพ    3(3-0-6) 

 Arts   for   Photography 

     หลักการทางศิลปะ รูปแบบและการจัดองคประกอบ   การจัดแสง   อิทธพิลของ แสง

 และเงา   ทฤษฎีสีและจิตวิทยาของสีกับงานถายภาพ การนําภาพไปใชงาน   แบบตาง ๆ  การ 

 วิจารณ    การบรรยายภาพและเทคนิคการนําเสนองานภาพถาย 

  ฝกปฏิบัติถายภาพโดยเนนองคประกอบทางศิลปะ 

 

EDTE3107  การจัดการแหลงทรัพยากรการเรียนรู     3(3-0-6) 

 Learning  Resources  Center  Management 

  ความหมาย  ขอบเขต  ความสําคัญ  ประเภท  สภาพปญหา  หลักการ      การจัดการ 

 แหลงทรัพยากรการเรียนรู โดยเนนการประสานความรวมมือกับแหลง ทรัพยากรการ 

เรียนรูของชุมชนทองถิ่น  การจัดหา   การสงเสริม การใชและ  การประเมินผลฝกปฏิบัติ

วิเคราะห วางแผนเขียนโครงการและจัดการแหลงทรัพยากรการเรียนรู  



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE3203 กระบวนการเสยีง     3(3-0-6) 

   Audio  Processing 

  ออกแบบระบบเสียงดวยคอมพิวเตอร  การดําเนินงานหองสตูดิโอ   การบันทึกเสียง 

 ในระบบดิจิตอล การประยุกตใชในเชิงพาณิชย ฝกปฏิบัติผลิตสื่อดานเสียงดวยคอมพิวเตอร  

 

EDTE3204  การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติ     3(3-0-6) 

Designing  and Production  of 2D and 3D  Animation  

 เทคโนโลยีการสรางภาพ 2 มิติและ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร การสรางลายเสน ดวย

คอมพวิเตอร  กระบวนการจัดทําสื่อ 2 มิติและ 3 มิติ การออกแบบฉากและ ตัวแสดง

กระบวนการตกแตงภาพขั้นสูง  ฝกปฏิบัติผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ 

 

EDTE3205   การผลิตวีดิทัศนระบบดิจิทัล    3(2-2-5) 

 Digital Video Production 

  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวีดิทัศนระบบดิจิทัล  (Digital Video)  การเขารหัส แบบ 

  ตางๆ การเขียนบท  การถายทําวีดิทัศน  การตัดตอดวยคอมพิวเตอร การเผยแพร  เพื่อ  

  การศึกษา   และการเผยแพรใน เชิงพาณิชยฝกปฏิบัติการผลิตวีดิทัศนระบบดิจิทัล 

 

EDTE3206   ความจริงเสมือน     3(3-0-6) 

 Virtual  Reality 

  ความหมาย หลักการออกแบบสื่อเสมือนจริง  Software   และ  Hardware   ที่เกี่ยวของ 

  กับงานความจริงเสมือน  (VRML)   การสรางแบบจําลองกราฟก 3  มติิ การสรางการโตตอบ 

  กับผูใชทันทีการสรางแสงและเสียงในระบบ 3 มิติ การสรางภาพเคลือ่นไหวและการกาํหนด 

 มุมมองในการชมแบบจําลอง 3 มิติ การประยุกตใชความจริงเสมือนสําหรับการศึกษาหรือเชิง

พาณิชยฝกปฏิบัติสรางสื่อเสมือนจริง 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE3210   เกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา     3(3-0-6) 

 Computer  Game  for  Education 

    ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเกม เพื่อ 

  การศึกษา    กระบวนการออกแบบ   การสรางเกมเพื่อการศึกษาดวยคอมพิวเตอร   การ 

  ประยุกตใชในรูปแบบตางๆฝกปฏิบัติออกแบบและสรางเกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  

 

EDTE3211   การจัดนิทรรศการดวยสื่อมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 

     Multimedia  for  Exhibition 

            ความสําคัญ ประเภทของการจัดนิทรรศการ  สื่อ  กิจกรรมประกอบและ เทคโนโลยีที่ 

  นํามาใชเพื่อการจัดนิทรรศการ การออกแบบและสรางวัสดุอุปกรณจัดแสดงที่เหมาะสมกับ  

  สรีระมนุษย (Ergo Design)  ฝกปฏิบัติจัดนิทรรศการดวยสื่อมัลติมีเดีย 

 

EDTE3212  ธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย     3(3-0-6) 

  Business  for  Multimedia  

   แนวคดิ   รูปแบบและองคประกอบของธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย หลักการจัดการ  และ 

  บริหารธุรกิจ การจัดต้ังองคกรทางธุรกิจ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อมัลติมีเดีย  การ 

ดําเนินงานธรุกจิ SME ทักษะการเจรจาทางธุรกิจ การสืบคนสิทธิบัตรจริยธรรมสําหรับนักผลิต

สื่อมัลติมีเดีย   แนวโนมทางธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย 

   ฝกปฏิบัติเขียนแผนดําเนินการธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย  

 

EDTE3213  การบริหารโครงการ     3(3-0-6) 

  Project   Management 

   หลักการบริหาร  การวางแผนและนโยบายกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ โครงการ    

  ทักษะการเปนผูนําการบริหาร  การทํางานเปนกลุม การบริหารบุคคลงบประมาณการสราง 

  มนุษยสัมพันธ การลดความขัดแยง ฝกปฏิบัติบริหารโครงการหรือบริหารบริษัทจําลอง  



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE3214  เทคโนโลยีดาวเทียมและการสื่อสาร     3(3-0-6) 

  Sattelite  Technology  and  Communication 

   วิทยาศาสตรอวกาศ เทคโนโลยีการสื่อสารผานดาวเทียมและโทรคมนาคม ขบวนการ  

  เผยแพรสื่อผานระบบโทรคมนาคม หนวยงานองคที่เกี่ยวของอุปกรณ การติดต้ังระบบสื่อสาร  

  ผานดาวเทียม   การดําเนินการถายทอดผานดาวเทียม  

   ฝกปฏิบัติติดต้ังระบบสื่อสารผานดาวเทียม 

 

EDTE3216   เทคโนโลยีการพิมพ     3(3-0-6) 

 Printing  Technology  

        ความสําคัญและบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพิมพ 

 ประเภทและการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ กระบวนการพิมพ ธุรกิจการพิมพ การบริหาร 

 โรงพมิพฝกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพเชิงพาณิชย 

 

EDTE3303   การจัดการความรูในองคกร     3(3-0-6) 

 Knowledge  Management  for  Organization 

           ความหมายขององคกรและโครงสรางขององคกร ความสําคัญขอโครงสราง 

องคกร มาตรการและนโยบายสงเสริมการแลกเปลี่ยนและกระจายความรูในองคกร กลยุทธใน

การสรางองคกรแหงการเรียนรู    การพัฒนาบุคลากรในองคกร   ระบบ คุณภาพสําหรับ

องคกรการศึกษา การพัฒนาหรือสรางความรูในองคกร  วิธีจัดการ ความรูในองคกร 

วิธีการถายทอดและประเมินความรู  ในองคกรปฏิบัติ   การจัดการความรูในองคกร หรือ

สถานการณจําลอง 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE3304   เทคโนโลยีการจัดการความรู     3(3-0-6) 

 Knowledge Management  Technology 

           บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีการจัดการความรู ทรัพยากรและแหลง  การ 

 เรียนรู   เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู ซอฟตแวรและฐานขอมูลที่  ใชในการ 

 จัดการความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู  

    ฝกปฏิบัติคนหา วิเคราะห แลกเปลี่ยน นําเสนอ ประเมินและประยุกตใช

 เทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู 

 

EDTE3305   การสรางหลักสูตรฝกอบรม     3(3-0-6)  

 Development  of  Trainning  Course 

         ความหมาย ความสําคัญและประเภทของหลักสูตรฝกอบรม กระบวนการสราง

หลักสูตรฝกอบรม  การรวบรวมและจัดระบบคลังหลักสูตร   การจดสิทธิบัตร การนําเสนอและ

เผยแพรหลักสูตรฝกอบรม  การประเมินหลักสูตรฝกอบรม 

   ฝกปฏิบัติสรางหลักสูตรฝกอบรม นําเสนอและเผยแพร 

 

EDTE3306   เท คนิคการจัดฝกอบรม     3(3-0-6)

  Technic  in  Trainning  

    แนวคดิ  ความหมาย  ความสําคัญ   ประโยชนของการจัดฝกอบรม  รูปแบบ 

 เทคนิคและกระบวนการของการจัดฝกอบรมการใชสื่อประกอบการฝกอบรม     

            บทบาทหนาที่คุณลักษณะบุคลิกภาพและจรรยาบรรณของนักจัดการฝกอบรม     

            การประสานงานการทํางานเปนทีม   การสรางแรงจูงใจและบรรยากาศ  ในการ 

            ฝกอบรม การประเมินผลการจัดฝกอบรม  ฝกปฏิบัติจัดฝกอบรม 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE3310   การ ผลิตและการใชสื่อเพื่อการฝกอบรม    3(3-0-6)                              

 Utilization and  Production  Media  for Training  

  รูปแบบการฝกอบรม ประเภทของสื่อที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม  เทคนิคการ

เลอืก   การใช    การวางแผนและขั้นตอนของการผลิตสื่อในการ ฝกอบรม  การผลิต

สื่อเพื่อการฝกอบรมประเภทตาง ๆ และการประเมินสื่อ 

  ฝกปฏิบัติใชและผลิตสื่อเพื่อการฝกอบรม 

 

EDTE3311  ธุรกิจการฝกอบรม     3(3-0-6) 

 Business  in  Training 

   รูปแบบธุรกิจ การกําหนดขอบเขต  หรือขนาดทางการตลาด  การวางแผน    กลยุทธ   

การกาํหนดวิสยัทศัน   พันธกิจและกลยุทธทางธุรกิจการฝกอบรม            การบริหาร

งบประมาณการฝกอบรม   การออกแบบและการเขียนแผนธุรกิจการฝกอบรม  การจัดหาแหลง

เงนิทนุ   การโฆษณาและประชาสัมพันธ   การประเมิน  ธุรกิจการฝกอบรมฝกปฏิบัติจัด

ฝกอบรมเชิงธุรกิจ 

 

EDTE3404 การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

 Computerized  Image  Retouching   

  ประโยชน คุณคาของการตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร   โปรแกรมตาง ๆ       ที่ใช 

 ตกแตงภาพ  ขอดี  ขอเสีย  ขอจํากัด  การใชโปรแกรมตกแตงภาพ   การเลือกการใชเคร่ืองมือ

ตางๆ   เพื่อตกแตงภาพการนําภาพไปใชงานฝกปฏิบัติตกแตงภาพดวยคอมพวิเตอร 

 

EDTE3405   สตูดิโอและการถายภาพ     3(3-0-6) 

 Studio and photography  

  ความหมาย ประเภทของสตูดิโอ หลักการถายภาพในสตูดิโอ วัสดุ อุปกรณ       การ 

 จัดแสงในการถายภาพประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติถายภาพในสตูดิโอ  

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE3406 ธุรกิจการถายภาพ     3(3-0-6) 

 Photographic  Business   

  หลักการ   ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ   ประเภทธุรกิจเกี่ยวกับการ ถายภาพ 

 แนวโนมการตลาด   กฎหมายและนโยบายทางธุรกิจที่เกี่ยวของ   การบัญชีแหลงทรัพยากรที่ 

 เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ   การประมาณราคา 

 

EDTE3408   การถายภาพขาวดํา     3(3-0-6) 

 Black and White photography  

  หลกัการ แนวคดิ  ทฤษฎีการถายภาพขาว- ดํา  การใชวัสดุ  อุปกรณ  เทคนิค              

 การถายภาพ   กระบวนการลางฟลม อัดขยายภาพขาวดํา ฝกปฏิบัติถายภาพขาวดํา 

 

EDTE3409   การถายภาพบุคคล     3(3-0-6) 

 Portrait Photography    

    ความหมาย ลักษณะของการถายภาพบุคคล วัสดุ อุปกรณและการเลือกใช ในงาน 

 ถายภาพบุคคล   การแตงหนา   การแตงกาย   การจัดทาทางฉากและสภาพ   แวดลอม 

 อ่ืนๆ   การจัดแสง  รูปแบบ   อิทธิพลของการถายภาพรวมสมัย  

  ฝกปฏิบัติถายภาพบุคคลทั้งในและนอกสตูดิโอ และการตกแตงภาพ 

 

EDTE3410   การถายภาพโฆษณา     3(3-0-6) 

 Advertising  Photography 

    ความหมาย ประเภท คุณคาของการถายภาพโฆษณา  แนวคดิ   หลักการ ทฤษฎี    

การโฆษณา   จิตวิทยาการการรับรู   พฤติกรรมผูบริโภค การวางแผน   การออกแบบทางดาน  

การตลาด เทคนิคการ  ถายภาพโฆษณาและการถายภาพ    เชิงสรางสรรคฝกปฏิบัติถายภาพ

โฆษณา 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE3411   การถายภาพวัสดุขนาดเล็กและหุนน่ิง     3(3-0-6) 

 Macro and Still life Photography 

  ความหมาย ประโยชนและการนําภาพวัสดุขนาดเล็กมาใชงาน การจัดแสง  วัสดุ 

และอุปกรณสําหรับการถายภาพวัสดุขนาดเล็กและหุนน่ิงฝกปฏิบัติถายภาพ วัสดุขนาดเลก็และ

หุนน่ิง 

 

EDTE3412   การถายภาพภูมิทัศนและสถาปตยกรรม     3(3-0-6) 

   Landscape  and  Architecture  Photography 

  อิทธิพลของแสงกับการถายภาพภูมิทัศนและสถาปตยกรรม วัสดุอุปกรณ และ 

 เ ทคนิคการถายภาพภูมิทัศนและสถาปตยกรรม   การถายภาพพาโนรามาดวย กลองแบบ 

 ตาง ๆ ฝกปฏิบัติถายภาพภูมิทัศนและสถาปตยกรรมและการใชโปรแกรม        ตกแตงภาพ 

 

EDTE3413   การถายภาพสารคดี เหตุการณและงานพิธี     3(3-0-6) 

 Documentary ,  Events  and  Ceremony  Photography 

  ชนิด ประเภทของสารคดี เหตุการณและงานพิธีตาง ๆ การวิเคราะหเน้ือเร่ือง      การ 

 เขียนบท   การวางแผน   การเตรียมการ การนําเสนองานฝกปฏิบัติถายภาพสารคดี เหตุการณ  

  และงานพิธีตาง ๆ 

 

EDTE3704 การประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา     3(3-0-6)

 Applying  Educational  Media  and  Technology 

    ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท  คุณคาของสื่อเทคโนโลยีและ   นวัตกรรม

การศึกษา  ทฤษฎี  และจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับสื่อเทคโนโลยีการศึกษา   การเลือก   การผลิต   

การใช   การประเมิน  และการพัฒนาสื่อการเรียนรู  การใช    สื่อวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี

การศึกษา  การนําโปรแกรมสําเร็จรูปและสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE3901   ระเบียบวิธี วิจัยและประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา         3(3-0-6) 

 Research  and  Evaluation  in Educational  Technology 

  แนวคดิ รูปแบบ  บทบาทของการวิจัยและประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา ปญหาทาง

เทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวิจัย การวางแผนพัฒนาและกาจัดการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ

วิจัยและประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 

EDTE4313   วิทยากรฝกอบรม     3(3-0-6) 

 Training  to be a  Trainner 

  ความหมาย ความสําคัญ บทบาทหนาที่ของวิทยากรฝกอบรม คุณลักษณ

 บุคลิกภาพของวิทยากร   ศิลปะการถายทอด   การใชเทคโนโลยีในการแสวงหา  

 รวบรวมและนําเสนอความรู   จิตวิทยาการเรียนรู พฤติกรรมมนุษย คุณธรรมและ

 จรรยาบรรณของวิทยากรฝกอบรม 

  ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรฝกอบรม 

 

EDTE4314   การฝกอบรมทางไกล     3(3-0-6) 

 Distance  Trainning 

  ความหมาย   หลักการของการฝกอบรมทางไกล   รูปแบบการจัดฝกอบรมทางไกล   

 บุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดฝกอบรมทางไกล เทคโนโลยีในการฝกอบรม ทางไกล   อุปกรณ  

และซอฟตแวร  สําหรับการติดตอสื่อสารทางไกล  การผลิตชุดฝกอบรมทางไกลการผลิตสื่อ   

อิเล็กทรอนิกสสําหรับ    การฝกอบรมทางไกล การประเมินผลการจัดฝกอบรมทางไกล 

  ฝกปฏิบัติผลิตชุดฝกอบรม สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการจัดฝกอบรม ทางไกล 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE4414  การถายภาพสรางสรรค    3(3-0-6) 

 Creative  Photography 

  ความหมาย ความสําคัญ บทบาท แนวความคิดของภาพถายแตละประเภท  ปจจัยที่มี 

 อิทธิพลตอความคิดสรางสรรค การใชอุปกรณเสริม   การจัดแสง   เทคนิคการถายภาพลักษณะ 

 ตาง ๆ   เพือ่การสรางสรรค                                                                                                                                    

  ฝกปฏิบัติถายภาพเพื่อการสรางสรรค 

 

EDTE4415  การถายภาพงานวิวาห     3(3-0-6) 

 Wedding  Photography 

  หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดการถายภาพ ขั้นตอนที่สําคัญในพิธีการรูปภาพ   งาน 

 วิวาห   การออกแบบ   การจัดทาทาง   การแตงหนา   การแตงกายประเภทธุรกิจ       เกี่ยวกับ 

 การถายภาพ ลักษณะลูกคา  การประมาณราคาและการนําเสนองานแนวโนม การตลาด 

 และพฤติกรรมผูบริโภค  

  ฝกปฏิบัติถายภาพงานวิวาห 

 

EDTE4416  การถายภาพเพื่อการประกวด     3(3-0-6) 

 Contest  Photography 

  หลักการ ทฤษฎีการถายภาพเพื่อการประกวด การวิเคราะหวัตถุประสงค  เน้ือหา 

 กฎเกณฑ  และกติกา  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูสงภาพประกวด   การวางแผน 

เตรียมการวัสดุ อุปกรณ   ในการถายภาพ แหลงทรัพยากรที่เอ้ืออํานวยตอการนําเสนอภาพ  เพื่อ

การประกวด การวิจารณและการประเมินผลงาน  

 ฝกปฏิบัติการจัดประกวดภาพถาย 

   

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE4417  นิทรรศการและการนําเสนอภาพถาย                   3(2-2-5) 

 Photography  Display  and  Presentation   

  หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ องคประกอบ เทคนิคการจัดนิทรรศการและ         การ 

 นําเสนอภาพถาย กระบวนการออกแบบ ดําเนินการและประเมินผลการจัดนิทรรศการ 

  ฝกปฏิบัติจัดนิทรรศการและการนําเสนอภาพถาย 

 

EDTE4701 นวัตกรรมการศึกษา    3(3-0-6) 

 Educational  Innovation 

  ความหมาย ขอบขาย ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมการศึกษาประเภท ตางๆ    

 ลักษณะวิธีการ หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมการศึกษา  การใช และประเมิน 

 นวัตกรรมการศึกษา   การเผยแพรและยอมรับนวัตกรรม  

 

EDTE4731 การจดัการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน    3(3-0 -6-) 

 Information  Technology  Based  Learning  Management 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู   เกี่ยวกับ  การ

สืบคนขอมูลเพื่อเตรียมการสอน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   

เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู   สื่อการเรียนรู  การสรุปความรูเปน แผนที่ความคิด  การ

ประเมินผลการเรียนรู  การวิเคราะหขอสอบ   การวิเคราะหขอมูล   การวิจัยในชั้นเรียน  และการ

ทําหนังสืออิเลก็ทรอนิกส 

 

EDTE4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา         2(90)  

 Supervised  Practicum in Educational  Technology  

  การทดลองฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศในสถานศึกษา 

                            หรือองคการตางๆ  

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EDTE4802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา       5(450)  

 Professional Experience  in Educational  Technology  

  การทดลองฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศในสถานศึกษา 

                            หรือองคการตางๆ  เพื่อใหมีประสบการณตรงในการปฏิบัติงาน 

  

EDTE4901 การสมัมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา      1(0-2-1)  

 Seminar in Educational Technology 

  จัดสัมมนาเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย  

 

EDTE4903 การศึกษาเอกเทศทางเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 

 Independent  Study  Project  Educational Technology 

  โครงการศึกษาเปนรายบุคคลเพื่อสรางสรรคพัฒนาผลงานตามความสนใจ ดาน 

 เทคโนโลยีการศึกษา  

 

 


