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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการคัดสรร

ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัตงิาน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา คน้คว้า วิจัย และพฒันาการปฏิบตัิงานทาง

การศึกษา 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเลือกใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรในการเรียนรู้เพื่อการ

ปฏิบัติงาน 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผูน้ าในการสร้างองค์ความรู้ทางดา้นสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ตลอดจน

สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

ส าหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น จะต้องมีประสบการณ์การท างานหลังส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ การศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง
หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 

2550 ข้อ 7  
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โครงสร้างหลักสูตร   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา มี 2 แผนการศึกษา คอื  

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
แผน ก แบบ ก 2   

วิชาแกน 9  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 

แผน ข  
วิชาแกน 9  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่) 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรอบรู้ 

 
รายวิชา 

1. วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต)  ประกอบด้วยรายวิชาดงัต่อไปนี้ 
101 501  สถิติเพื่อการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  2(2-0-4) 
 (Statistics for Educational Informatics Research) 
101 502   ภาษาอังกฤษส าหรับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา   2(2-0-4) 
 (English for Educational Informatics) 
101 503 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Information Technology for Education) 
101 504  พื้นฐานการศึกษา 2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Education) 
 

การศึกษารายวิชาใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2. วิชาแกน  แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 9 หน่วยกิต  แผน ข จ านวน 9 หน่วยกิต 
101 521 พื้นฐานสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Educational Informatics) 
101 522  ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
 (Research Methodology)  
101 523  สัมมนาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา   3(3-0-6) 
 (Seminar on Educational Informatics) 
 
 
 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  หน้า 3 

3. วิชาบังคับ  แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 9 หน่วยกิต  แผน ข จ านวน 9 หน่วยกิต 
101 541 การวิเคราะห์ จัดเก็บ และค้นคนืทรัพยากรการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 (Learning Resource Analysis, Storage and Retrieval) 
101 542  พื้นฐานการศึกษาเพื่อการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 (Education Fundamentals for Learning Resource Design) 
101 543  ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Management Information Systems for Education) 
 

4. วิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต  แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
101 561 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management) 
101 562  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Human and Computer Interactions) 
101 563  การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Learning Resource Management) 
101 564  การผลิตและการน าเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Learning Media Production and Presentation) 
101 565  การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษารายบุคคล 3(3-0-6) 
 (Learning Media Production for Individual Study) 
101 566  นวัตกรรมทางสนเทศศาสตร์เพือ่การศึกษา 3(3-0-6) 
 (Innovation for Educational Informatics)  
101 567  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Database Systems for Educational Information Management) 
101 568  เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Network Technology for Educational Management) 
101 569 ระบบอัจฉริยะเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Intelligent Systems for Education) 
101 581 เร่ืองคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Educational Informatics I)  
101 582 เร่ืองคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Educational Informatics II)  
 

นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวขา้งต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในหลักสตูรอ่ืน ๆ ที่เปิด
สอนในบัณฑิตวิทยาลัยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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5. วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
วิทยานิพนธ์  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2   

101 591 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

การค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนักศึกษาแผน ข   
101 592 การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
101 501  สถิติเพื่อการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา  2(2-0-4) 
 (Statistics for Educational Informatics Research) 
 สถิติพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์ 
 Descriptive statistics, probability theory, random sampling, estimation, hypothesis 
testing, analysis of variance, regression analysis and correlation. 
 
101 502   ภาษาอังกฤษส าหรับสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา   2(2-0-4) 
 (English for Educational Informatics) 
 พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ ส าหรับสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 
 Academic English reading and writing skill development for educational Informatics. 
 
101 503 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Information Technology for Education) 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์กับงานทางด้านการศึกษา ชนิดและรูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูล การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงการเน้นการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา 
 Fundamental theories of computer systems, hardware and software, information 
technology beneficial to educational affairs; data types and models, data transmitting and receiving 
devices, data storage and maintenance; basic computer programming focusing on educational 
applications. 
 
101 504 พื้นฐานการศึกษา 2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Education) 
 ปัจจัยพื้นฐานด้านการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การศึกษา
ร่วมสมัย ประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการศึกษา การจัดการศึกษา การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
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 Fundamentals of education, educational philosophy, educational psychology, 
educational development, contemporary education, history and sociology with their impact on 
policy for education, educational management, educational technology and innovation 
development, information and learning resources. 
 
101 521   พื้นฐานสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Educational Informatics) 
 แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการศึกษา เน้นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา  
รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 Concepts and fundamental theories of learning; information science and 
technology relevant to educational systems, focusing on the application to educational activities, 
laws and ethics in using information technology. 
 
101 522  ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
 (Research Methodology)  
 มโนทัศน์ของการวิจัย การก าหนดปัญหาและสมมติฐานการวิจัย ตัวแปร ตัวอย่าง และการก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ การแปลความหมาย การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย 
 Basic concepts of research; construction of problems and hypothesis; variables, 
samples, and construction of sample groups; research tools; data collection and management; 
analysis and presentation of results; research interpretation; conclusions; research writing and 
evaluation. 
 
101 523  สัมมนาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา   3(3-0-6) 
 (Seminar on Educational Informatics) 
 วิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาและการแก้ไขปัญหา 
 Analysis of educational informatics problems; technological progress relevant to 
educational informatics and problem solving. 
 
101 541 การวิเคราะห์ จัดเก็บ และค้นคืนทรัพยากรการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 (Learning Resource Analysis, Storage and Retrieval) 
 แนวคิดการจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ที่ใช้
ในการค้นคืนและการประเมินผล หลักการวิเคราะห์สารสนเทศ การจัดท าดรรชนี ทฤษฎี มาตรฐานและแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ 
 Concepts of computerized storage and learning resource retrieval; strategies of 
retrieval and evaluation; principles of information analysis; indexing, theories, standards, and 
guidelines for development of learning resources. 
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101 542  พื้นฐานการศึกษาเพื่อการออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 (Education Fundamentals for Learning Resource Design) 
 พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ผลกระทบของสื่อและเทคโนโลยีตอ่การศึกษาร่วม
สมัยและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นปัจจัยในการออกแบบสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 Fundamentals of educational philosophy and educational psychology;  impacts of 
media and technology on contemporary education and learning processes as factors for media and 
learning resource design. 
 
101 543  ระบบสารสนเทศการจดัการเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Management Information Systems for Education) 
 แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการจัดการ การประมวลผลสารสนเทศ การ
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงาน การควบคุมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน มาตรฐานระบบสารสนเทศ
ด้านการเรียนการสอนและการจัดการ การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 Concepts, theories and structures of management information systems; information 
processing; information system management for planning, problem-solving and decision-making 
management; information systems for management of learning resources, education and 
instruction; information system standards for learning and instruction management; education 
quality assurance. 
 
101 561 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management) 
 แนวคิดและกระบวนการในการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการ
จัดการความรู้ และการประยุกต์ใช้ในงานด้านระบบการศึกษา 
 Concepts and procedures for knowledge management; learning organization; 
strategies for knowledge management and their applications for educational systems. 
 
101 562  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 3(3-0-6) 
  (Human and Computer Interactions) 
  แบบจ าลองของพฤติกรรมสารสนเทศ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ งานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวกับส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ส าหรับการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 Models of human information behavior and human and computer interaction. 
Current research on human-computer interface. User interface design for human and machine 
interaction. 
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101 563  การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Learning Resource Management) 
 สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ วิธีการใช้ หลักการเลือกและการประเมิน 
แนวคิดและกระบวนการในการปรับแต่ง การจัดส่งและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษา การประเมินผลสารสนเทศ
และอ็อบเจกต์การเรียนรู้ที่ผ่านการปรับแต่ง รวมถึงสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
 Learning environments; educational learning resources, usage and principles  of  
selection  and  evaluation;  concepts  and  procedures  for information  consolidation,  delivery  
and  dissemination;  evaluation  of consolidated information and learning objects; patents, 
intellectual property, computer and information ethics, and relevant informational technology 
applications. 
 
101 564  การผลิตและการน าเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Learning Media Production and Presentation) 
 แนวคิดและจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับการออกแบบการน าเสนอ การวิเคราะห์ การ
ประเมินผลสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบเผชิญหน้าและระบบทางไกล ส าหรับการเรียนของ
มวลชน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
 Concepts and psychology of learning; psychology for design; presentation, analysis 
and evaluation of information media and computer technology; face-to-face and distance systems 
for mass learning to improve learning and instruction, training, public relations and learning 
resources. 
 
101 565  การผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือการศึกษารายบุคคล 3(3-0-6) 
 (Learning Media Production for Individual Study) 
 แนวคิดและจิตวิทยาในการเรียนรู้รายบุคคล แนวคิดจิตวิทยาในการออกแบบและการน าเสนอ การ
วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการเลือก การผลิต การใช้และการประเมินผลสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
รายบุคคล ทั้งระบบเผชิญหน้าและระบบทางไกล 
 Concepts and psychology of individual learning; psychological concepts for design 
and presentation; information analysis for the selection, production, utilization and evaluation of 
computer technology for individual learning, both face-to-face and distance systems. 
 
101 566  นวัตกรรมทางสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Innovation for Educational Informatics)  
 ทฤษฎีและแนวคิด ความหมาย รูปแบบและบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้าน
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการบูรณาการกับงานด้านสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
การเลือก การออกแบบ การพัฒนา และน านวัตกรรมมาใช้ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน การ
ออกแบบผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรการเรียนรู้ 
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 Theories and concepts, meanings, forms, and roles of educational informatics 
innovation and technology; applications of innovation to integrate with educational informatics; 
selection, design, development and utilization of innovation in various situations: learning and 
instruction, media production design, computer technology, and learning resources. 
 
101 567  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Database Systems for Educational Information Management) 
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และสารสนเทศทางการศึกษา สถาปัตยกรรม การ
ออกแบบ ภาษาที่ใช้ การรักษาความปลอดภัย 
 Database systems for learning resource and education  information management, 
and education, architecture, design, language use, and security. 
 
101 568  เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Network Technology for Educational Management) 
 หลักการของระบบเครือข่ายและโพรโทคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยและ
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีระบบการเรียน
การสอนทางไกลเพื่อการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายทางการศึกษา 
 Principles of network systems and protocols; the internet; computer network 
security and administration; electronic learning; learning management system; distance learning 
technologies for education and the development of instructional media applications on the 
educational network. 
 
101 569  ระบบอัจฉริยะเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Intelligent Systems for Education) 
 หลักการและโครงสร้างของระบบอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลด้วยระบบอัจฉริยะ การวิเคราะห์การ
จัดเก็บ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบสื่อและทรัพยากรการ
เรียนรู้ด้วยระบบอัจฉริยะ 
 Principles and structures of intelligent systems; data management using intelligent 
systems; data collection analysis; decision-making support systems; educational information 
systems development; media design and learning resources using intelligent systems. 
 
101 581 เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Educational Informatics I)  
 หัวข้อพิเศษทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ 
 Special topics on educational informatics including current development. 
 
101 582 เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Educational Informatics II)  
 หัวข้อขั้นสูงทางสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ 
 Advance topics on educational informatics including current development. 
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101 591  วิทยานิพนธ์                                               มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  
 Research on topics related to educational informatics.  
 
101 592  การค้นคว้าอิสระ                                          มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เก่ียวกับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 Individual study in educational informatics. 
 
 
 
 


