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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
:1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science in Industrial Education Program in Computer and Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education (Computer and Information Technology)
2.2 ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
: ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Computer and Information Technology)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ หรือ ผู้สอน ทางด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) วิทยากร หรือ ผู้ฝึกอบรม ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
(4) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2541)
2. ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรูท้ างเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
3. ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายเข้าอยู่ในทุกวงการ ถึงระดับที่กล่าวกันว่าเป็นการปฏิวัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 วงการการศึกษาก็เช่นกัน โรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในหลักสูตร เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะดารงชีวิตในยุคสังคมสารสนเทศต่อไป แต่สภาวะ
ปัจจุบัน สถาบันการศึกษายังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
ถ่ายทอดวิชาการด้านความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนนักวิชาการด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีด้านนี้มี
เพิ่มขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลก
สามารถทาได้อย่างง่ายดาย จึงเกิดการซึมซับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น สังคมไทยในปัจจุบันนี้จาเป็นจะต้องใช้
ครูอาจารย์ ผู้สอน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศจานวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว ดังนั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ตรงกับความต้องการ
ของประเทศ ซึ่งได้แก่สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เนื่องจาก การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย เป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
จากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศที่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริม
การนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เสริมสร้างสมรรถนะด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา (LNG 550 และ LNG 600) สอนโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดตารางเรียนและสอบ และความ
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญของหลักสูตร
องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการดารงชีวิตในยุคไร้พรมแดน เนื่องจากสังคม
ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในทุกองค์ประกอบของการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ประกอบ
กับ การสื่ อ สารทุ ก แขนงได้ ท วี บ ทบาทส าคั ญ และมี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น จึ ง จ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อจักได้เป็นผู้ถ่ายทอดและส่งเสริมวิชาชีพนี้
ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจที่มุ่งผลิตครูทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ในด้านวิชาการ องค์ความรู้จะส่ งผลต่อการพัฒนา
ความรู้ใหม่ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ที่จะมีการจัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการและงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนวิชาการในระดับสูงต่อไปได้
สาหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยขยายโอกาสให้เป็นผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการใช้วิชาชีพ การศึกษาเน้นศึกษาวิชาการขั้นสูงเพื่อให้มีลักษณะความเป็นครูที่เชี่ยวชาญการสอนด้า น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นผู้ที่มีจริยธรรม พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ วิธี
คิด ให้มีความรอบรู้ในทุกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีในการสร้างสรรค์
พัฒนาการสื่อสาร เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสื่อ สารและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้
1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่เป็นครู อาจารย์ ผู้สอน ผู้ฝึกอบรม และนักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถ
ถ่ายทอดวิชาการสู่นักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถรวบรวมองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับสากล
1.2.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม และมีจิตสานึกในวิชาชีพต่อสังคม
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2. แผน การเปลี่ยนแปลง
แผนการเปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม
มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ สถาบันการศึกษา และสถาน
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ประกอบการต่างๆ เป็นต้น
- ติดตามประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผูใ้ ช้
- รายงานผลการประเมินความพึง
บัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ประกอบการ
ทางเทคโนโลยี โดยปรับปรุงหลักสูตร ทุก ๆ 5 ปี
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ และวันเสาร์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน คื อ เป็ น ผู้ สาเร็ จ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ าทางครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม ครุ ศ าสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
(2) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ในการสอนหลังจบปริญญาตรีมาอย่างน้อย 2 ปี
(3) ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรี อาจมี
พื้นฐานไม่เพียงพอในการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตารา
และเอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีพื้นความรู้ในหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด้าน
ดังกล่าวไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนด สาหรับวิชาภาษาอังกฤษ หากคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์
นักศึกษาต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่วนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ให้นั กศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมด้วย
ตนเองตามอัธยาศัย หรือ อาจลงทะเบียนเรียนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในบางรายวิชา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม

2554
20
20

2555
20
20
40

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1.ค่าบารุงการศึกษา
2.ค่าลงทะเบียน
- รายวิชา 1,500 บาท/หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 1,500 บาท/หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
20
20
20
20
20
20
40
40
40
20

20

รวม 2554-2558
100
80
180

20

ภาคการศึกษา
12,000 บาท
15,000 บาท

80

ปีการศึกษา
24,000 บาท
30,000 บาท

108,000 บาท/คน

รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

240,000

480,000

480,000

480,000

480,000

ค่าลงทะเบียน

827,696

994,976

994,976

994,976

994,976

รวมรายรับ

1,067,696

1,474,976

1,474,976

1,474,976

1,474,976

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวด เงิน

2554

2555

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,531,754

7,650,340

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

1,200,000

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

7,650,340

7,650,340

7,650,340

1,612,000

1,612,000

1,612,000

1,612,000

7,731,754

9,262,340

9,262,340

9,262,340

9,262,340

20

40

40

40

40

105,780

105,780

105,780

105,780

105,780

ก. งบดาเนินการ

รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

หมายเหตุ ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์การเที ยบโอน ให้ เป็น ไปตามระเบียบมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุ รี ว่ าด้วยการศึกษาระดั บบัณฑิตศึ กษา
(ภาคผนวก จ.)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
24 หน่วยกิต
ข.1 วิชาทางการศึกษาและการบริหาร / วิชาทางการศึกษาประยุกต์
9 หน่วยกิต
ข.2 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12 หน่วยกิต
ข.3 วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
30 หน่วยกิต
ข.1 วิชาทางการศึกษาและการบริหาร / วิชาทางการศึกษาประยุกต์
9 หน่วยกิต
ข.2 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
15 หน่วยกิต
ข.3 วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาและจานวนหน่วยกิตในหลักสูตร
- รหัสวิชา ประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
CIT หมายถึง รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และรายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
FEM หมายถึง รายวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
รหัสตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึน้ ไป
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในแต่ละกลุ่ม
- รายวิชา

 หมวดวิชาบังคับ
FEM 602
FEM 601

สัมมนา
(Seminar)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
(Research Methodology in Education)

 หมวดวิชา

FEM 603

กลุ่มวิชาทางการศึกษา
o รายวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
(Curriculum and Learning Organization)

4 หน่วยกิต
1(0-3-3)
3(3-0-9)
24 และ 30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(2-2-9)
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FEM 604
FEM 605
FEM 606
FEM 607
FEM 608
FEM 609
FEM 610
FEM 611
FEM 612
FEM 613
FEM 614
FEM 615

CIT 612
CIT 641
CIT 651

CIT 660
CIT 661
CIT 771
CIT 772

จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
(Educational Psychology and Teaching Professionalism)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
(Advanced Educational Measurement and Evaluation)
หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(Principle and Theory of Industrial Education and Technology)
พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)
สถิติวิจัย
(Research Statistics)
การบริหารจัดการในห้องเรียน
(Classroom Management)
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(Technology and Information for Learning)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
(Industrial and Organizational Psychology)
การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Assurance)
การบริหารและการวางแผนโครงการ
(Project Management and Planning)
การออกแบบการสอน
(Instructional Design)
o รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
(Instructional System Development )
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
(Computer Assisted Instruction)
การจัดองค์กรและบริหารการศึกษา
(Educational Organization and Administration)
วิชาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12 และ 15 หน่วยกิต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and Design)
การจัดการคอมพิวเตอร์และการสือ่ สาร
(Computer Organization and Communication)
การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล
(Database Design and Management)

3(2-2-9)
3(3-0-9)
3(2-2-9)
3(2-2-9)
3(3-0-9)
3(2-2-9)
3(2-2-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-2-9)

3(3-0-9)
3(1-4-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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CIT 773

CIT 782
CIT 783
CIT 713
CIT 781
CIT 673
CIT 632

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาเลือก
แนวคิดระบบปฏิบัติการสมัยใหม่
(Modern Operating System Concepts)
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
(Object Technology)
การวิจัยการดาเนินงาน
(Operations Research)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์
(Microcomputers and Microprocessors)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Information Technology for Electronic-Commerce)

3(3-0-9)
3 และ 6 หน่วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
CIT 798
CIT 799

6 และ 12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ
(Project Study)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

12 หน่วยกิต

 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

LNG 550

วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-9)
(In sessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไข
ตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 601
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
XXX XXX
วิชาทางการศึกษาและการบริหาร 1 / วิชาทางการ
ศึกษาประยุกต์ 1
XXX XXX
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36

หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
3
(3
0 9)
3
3
9

(3
(3
(9

0
0
0

9)
9)
27)
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
XXX XXX
วิชาทางการศึกษาและการบริหาร 2 / วิชาทางการ
ศึกษาประยุกต์ 2
XXX XXX
วิชาทางการศึกษาและการบริหาร 3 / วิชาทางการ
ศึกษาประยุกต์ 3
XXX XXX
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
CIT 799
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
XXX XXX
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3
XXX XXX
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4
FEM 602
สัมมนา
CIT 799
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
XXX XXX
วิชาเลือก
CIT 799
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 601
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
XXX XXX
วิชาทางการศึกษาและการบริหาร 1 / วิชาทางการ
ศึกษาประยุกต์ 1
XXX XXX
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
XXX XXX
วิชาทางการศึกษาและการบริหาร 2 / วิชาทางการ
ศึกษาประยุกต์ 2
XXX XXX
วิชาทางการศึกษาและการบริหาร 3 / วิชาทางการ
ศึกษาประยุกต์ 3
XXX XXX
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
CIT 798
การค้นคว้าอิสระ
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 44

หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
3

(1

4

9)

3
3
1
10

(3
(3
(0
(7

0
0
2
6

9)
9)
8)
35)

หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ
3
(3
0
3
(3
0
1
(0
3
4
(0
8
11
(6
11

ศึกษาด้วยตนเอง)
9)
9)
3)
16)
37)

หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ
3
(3
0
7
(0
14
10
(3
14

ศึกษาด้วยตนเอง)
9)
28)
37)

หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
3
(3
0 9)
3
3
9

(3
(3
(9

0
0
0

9)
9)
27)

หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
3

(1

4

9)

3
3
1
10

(3
(3
(0
(7

0
0
2
6

9)
9)
4)
31)
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
XXX XXX
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3
3
(3
0 9)
XXX XXX
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4
3
(3
0 9)
FEM 602
สัมมนา
1
(0
3 3)
XXX XXX
วิชาเลือก 1
3
(3
0 9)
CIT 798
การค้นคว้าอิสระ
2
(0
4 8)
รวม
12
(9
7 38)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
XXX XXX
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5
3
(3
0 9)
XXX XXX
วิชาเลือก 2
3
(3
0 9)
CIT 798
การค้นคว้าอิสระ
3
(0
6 12)
รวม
9
(6
6 30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก.
2. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
1 รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
6
6
6
6
6
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2 ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรูท้ าง
6
6
6
6
6
เทคโนโลยี)
3 ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
6
6
6
6
6
4 รศ.ไพโรจน์ ตรีรณธนากุล
M.S. (Higher Education)
6
6
6
6
6
5 ดร.นิธิดา บุรณจันทร์
กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
6
6
6
6
6
3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
1 ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์
วศ.ม. (ไฟฟ้าและ
6
6
6
6
6
อิเล็กทรอนิกส์)
2 ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
วศ.ม. (เครื่องกล)
6
6
6
6
6
3 อ.วรงค์ ถาวระ
ศศ.ม. (จิตวิทยา)
6
6
6
6
6
4 อ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
6
6
6
6
6
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ที่

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

อ.ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
6
6
6
6
6

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2 ดร.อาษา ตั้งจิตต์สมคิด
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
6
6
6
6
6
3 ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
6
6
6
6
6
4 อ.สมชัย นวนศรี
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
6
6
6
6
6
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5 อ.สุระพล ใจขาน
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
6
6
6
6
6
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
6 อ.ชลิตกัลยณัฐ เอื้อวิจิตรอรุณ
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
6
6
6
6
6
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีเล่มวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัยทีต่ ้องนาส่งตามมาตรฐานและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาสนใจ ต้องสามารถอธิบายถึงทฤษฎีที่นามาใช้ใน
การทาวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิจัย รวมถึงมีขอบเขตงานวิจัยที่ชัดเจนและสามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถออกแบบงานวิจัยได้ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการทางานวิจัย งานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาต่อได้ การเขียนรายงานและการทาวิทยานิพนธ์ ต้องมีการให้เกียรติผู้เขียนโดยมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ถึง ภาคการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.4.2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
5.5.2 สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา รวมถึงการจัดหาตัวอย่าง
งานวิจัยให้ศึกษาเป็นแบบอย่าง
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทางานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่
ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทาได้ตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้
5.6.2 การจัดสอบการนาเสนอ ที่มีกรรมการสอบไม่ต่ากว่า 3 คน โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่องการวางตัวอย่างเหมาะสม การแต่งกายที่ให้เกียรติและเคารพองค์กร
- ให้มีการนาเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อฝึกความมั่นใจและพัฒนาบุคลิกภาพ หรือการจัดกลุ่มอภิปรายเพื่อให้
นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น
- ให้มีการทารายงานส่งทุกรายวิชา เพื่อฝึกการเป็นคนใฝ่รเู้ พื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ด้านภาวะผู้นา และความ
- ให้มีการจัดประชุม สัมนา โดยนักศึกษาเป็นผูด้ าเนินการเองทัง้ หมด เพื่อฝึกการทางานเป็นกลุ่มและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
รับผิดชอบในหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย นอกจากนี้ยังได้ฝึกการแก้ไขความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการทางาน
ตนเอง
- มีกติกาเพื่อสร้างวินัยในตนเอง เช่น การส่งงานตรงเวลาการเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
- ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาชีพ
- ให้ความรู้ด้านจริยธรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงผลกระทบทั้งต่อตัวเองและผูอ้ ื่น
- การเขียนรายงานและการทาวิทยานิพนธ์ ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม และให้ข้อสรุปของปัญหาโดย
คานึงถึงความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและ
ในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความสาคัญในวินัยและความรับผิดชอบ เช่น การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
(2) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
(3) เน้นเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(4) การใช้กรณีศึกษา
(5) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
(6) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตจากความรับผิดชอบในเรื่องเรียนของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(3) ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ และการทารายงาน
(4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของครูและบันทึกผลการสัมภาษณ์
(5) ประเมินจากการทาวิทยานิพนธ์ หรือ โครงการศึกษาวิจัย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในระดับแนวหน้า ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การจัดลาดับรายวิชาตามความต่อเนื่อง/ยากง่าย
(2) มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(3) ใช้การสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(5) จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
(6) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยนาหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
(7) ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสาร
(3) รายงานผลงานโครงการ/วิจัย
(4) นักศึกษาประเมินตนเอง
(5) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
(6) การสอบปฏิบัติ
(7) รายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาโดยการสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยที่มี
อยู่เดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปที่สามารถขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
(2) มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
(3) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน / วิจัย
(4) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
(5) จัดการประชุม สัมมนา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) รายงานการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
(2) การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน และการนาเสนอผลงานปากเปล่า
(3) รายงานผลงานโครงการ / วิจัย
(4) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และ ตอบคาถาม
(5) สังเกตการตั้งคาถาม การตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อนื่ อย่างเต็มทีใ่ นการจัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
(3) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
(4) จัดการประชุม สัมมนา
(5) ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม
(2) สังเกตพฤติกรรมการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
(3) ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
(4) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
(5) รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ต้องคิดคานวณ
(2) ใช้สื่อเคลื่อนไหว
(3) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
(4) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
(5) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน / วิจัย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) รายงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(2) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนาเสนอผลงาน
(3) รายงานการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
(4) การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน และการนาเสนอผลงานปากเปล่า
(5) รายงานผลงานโครงการ / วิจัย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาภาษาอังกฤษเสริมพืน้ ฐาน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Course For Post
Greduate Students 2 (1-2-6)














LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
In sessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ ห
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
ของความเป็นมนุษย์
คณิตศาสตร์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ

17
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้
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รายวิชา

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

1. หมวดวิชาบังคับ
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
 
(Research Methods in Education) 3 (3–0–9)
FEM 602 สัมมนา (Seminar) 1 (0–3–3)
 
2. หมวดวิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา รายวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
FEM 603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 
(Curriculum and Learning Management) 3 (2–2–9)
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
 
(Educational Psychology and Teaching
Professionalism) 3 (2– 2–9)
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขัน้ สูง
 
(Advanced Measurement and Evaluation in
Education) 3 (3–0–9)
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (Principles and Theories of Industrial  
Education and Technology) 3 (2–2–9)
FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน (Instructional
 
Systems Development and Computer Instructional
Design) 3 (2–2–9)
FEM 608 สถิติวิจัย (Research Statistics) 3 (3-0-9)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1.1
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom

Management) 3 (2–2–9)
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้ (Technology and Information for Learning)
3 (2–2–9)
FEM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Management) 3 (3-0-9)
FEM 612 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

(Industrial and Organizational Psychology) 3 (3-0-9)
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา

(Educational Assurance) 3 (3-0-9)
2.2 กลุ่มวิชาทางการศึกษา รายวิชาทางการศึกษาประยุกต์
CIT 612 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

(Instructional System Development) 3 (3-0-9)
CIT 641 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน

(Computer Assisted Instruction) 3 (1-4-9)
CIT 651 การจัดองค์กรและการบริหารการศึกษา

(Educational Organization and Administration)
3 (3-0-9)
2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
CIT 660 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System) 3 (3-0-9)

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1.1
CIT 661 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and Design) 3 (3-0-9)
CIT 771 การจัดการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
(Computer Organization and Communication)
3 (3-0-9)
CIT 772 การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล
(Database Design and Management) 3 (3-0-9)
CIT 773 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
(Computer Graphics and Multimedia) 3 (3-0-9)
2.4 กลุ่มวิชาเลือก
CIT 782 แนวคิดระบบปฏิบัติการสมัยใหม่
(Modern Operating System Concepts)
3 (3-0-9)
CIT 783 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
(Object Technology) 3 (3-0-9)
CIT 713 การวิจัยการดาเนินการ
(Operation Research) 3 (3-0-9)
CIT 781 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) 3 (3-0-9)
CIT 673 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์
(Microcomputers and Microprocessors)
3 (3-0-9)
CIT 632 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับพาณิชย์

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1.1
อิเล็กทรอนิกส์ (Information Technology for
Electronic Commerce) 3 (3-0-9)
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
CIT 798 การค้นคว้าอิสระ (Project Study) 6 หน่วย
กิต
CIT 799 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม และให้ข้อสรุปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ
1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในทีช่ ุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในระดับแนวหน้า ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้
2.3 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้
ในอนาคต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยการสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยที่มอี ยู่เดิม
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้ วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระหว่างการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าวิจัยอิสระ จะต้องสอดคล้องกับ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมี
การประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจา
หลักสูตรและ/หรือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเอง
ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล
2.2 การทวนสอบหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษา
ต่อของมหาบัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ระยะเวลาในการหางาน โดยทาการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
(2) ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับ
เปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรใน
การนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือสถานศึกษา
(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่สาเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพื่อศึกษาปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมิน
ทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ
(6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
กระบวนการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ องค์ ค วามรู้ และการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ท างการศึ ก ษา
ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
(7) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
- จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
- จานวนสิทธิบัตร
- จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรทีท่ าประโยชน์เพื่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรง
ในสาขาวิชาแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิ ชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรง
ในสาขาวิชาที่เป็นการวิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะกาหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือเป็นผูน้ าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ACM/IEEE และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียนให้มีทงั้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการเรียนรู้ที่ทนั สมัย
ด้วยตนเอง
1.
4. จัดให้มีนักพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อช่วยกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาเอกและ/หรือ เป็นผู้ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผูน้ าในทาง
วิชาการและ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือในด้านทีเ่ กี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้อย
ทุก 5 ปี

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา ประวัติ
อาจารย์ด้านคุณวุฒิประสบการณ์และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
3. ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกปี
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก ๆ 5 ปี
6. ประเมินผลโดยมหาบัณฑิตผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกปี

เป้าหมาย

การดาเนินการ
9. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยผู้สาเร็จการศึกษา

การประเมินผล
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สาขาวิชาฯแสวงหารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการจัดการสอนภาคพิเศษและการบริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
บริหารจัดการ บริหารจัดการด้านการ
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
หน่วยนับ
งานสานักงาน
เรียนการสอน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
12
110
เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Mac)
38
เครื่อง
3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
6
เครื่อง
4 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
5
2
เครื่อง
5 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector)
2
6
เครื่อง
6 เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
1
เครื่อง
7 เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
1
1
เครื่อง
8 กล้องดิจิทัล
1
3
เครื่อง
9 กล้องวิดีโอ
8
เครื่อง
10 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
5
ชุด
11 ระบบกล้องวงจรปิด
16
ระบบ
12 Finger Print
3
เครื่อง
13 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
1
1
เครื่อง
14 โทรทัศน์
2
3
เครื่อง
15 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง(Mixer)
2
เครื่อง
16 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2
2
เครื่อง
17 เก้าอี้
40
373
ตัว
18 Switch
4
7
เครื่อง
19 SAN Switch
1
เครื่อง
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2.2.2 ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สานักหอสมุด ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 124,404 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ
กว่า 2,500 รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ มีฐานข้อมูลออนไลน์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 20 ฐานข้อมูล
นอกจากนี้ห้องสมุดของสาขาวิชาฯ ได้จัดเตรียมหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 155 เล่ม แผ่นดีวีดีรอม
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 800 เรื่อง และแผ่นซีดีรอมเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศจานวน 270 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
สื่อการเรียนรู้
ประเภท
ลาดับ
สื่อการเรียนรู้
หมวด
ไทย
อังกฤษ
รวม
1 หนังสือ (เล่ม)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
116
39
155
สารสนเทศ
2 วิทยานิพนธ์ (เล่ม) โครงงาน
234
234
วิทยานิพนธ์
644
644
3 ซีดีรอม
ซีดีรอมเพื่อการศึกษา
36
36
ซีดีรอมโครงงาน
234
234
4

ดีวีดีรอม

ดีวีดีรอมเพื่อการศึกษา

50

750

800

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ สานั กหอสมุ ด ในการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ และต าราที่ เ กี่ย วข้ อ ง เพื่ อ บริ การให้ อ าจารย์ แ ละนั กศึ กษาได้ ค้ น คว้ าและใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับ ให้
หอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของสาขาวิชาฯ จะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือตาราหรือวารสารเฉพาะทาง และสาขาวิชาฯ ได้จัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้
ประกอบการสอน เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของ
หนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ และยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ
1. จัดให้มีห้องมัลติมีเดียที่มีความพร้อมที่ใช้งาน
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวนเครื่องมือ
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์การทดลอง อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอนการบันทึกเพื่อ อุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ทรัพยากร สื่อและช่องทางการเรียนรู้ เตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับการทบทวนการเรียน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือความเร็วของ
ที่เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทัง้
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มเี ครื่องมือวิชาชีพที่ ระบบเครือข่ายต่อหัวนักศึกษา
การศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน ทันสมัยในระดับสากล เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถฝึก 2. จานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มี
และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การฝึกปฏิบัตดิ ้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลองเปิด 3. สถิติของจานวนหนังสือตารา และสื่อ
ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่นักศึกษา
ดิจิทัล ที่มีให้บริการและสถิติการใช้งาน
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
หนังสือตารา สื่อดิจิทัล
ตนเอง ด้วยจานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
เพียงพอ
การให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตาราและ
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพ
และทางระบบเสมือน
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น อุปกรณ์เครือข่าย
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการบริหารระบบ

การประเมินผล
ปฏิบตั ิการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
- สาหรับอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษา ดังนั้นคณะกาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3
ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญา
เอก
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการคัดเลือกให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวและมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานกับอาจารย์
และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์หรือบุคลากรต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทาได้ในรูปของการ
ให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งลดภาระ
งานให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทาวิจัย
(2) ในกรณีที่บุคลากรสายสนับสนุนไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทาวิจัยได้ หน่วยงานอาจสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่ วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้มีประสบการณ์จริงในการพั ฒนาแนวคิด หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ วิธีในข้อนี้ควรดาเนินการเมื่อข้อ 4.2 (1) ข้างต้นไม่สามารถทาได้
(3) ควรเชิญ ผู้เชี่ ยวชาญจากภาคธุ รกิจ หรือ ภาคอุต สาหกรรมที่ มีป ระสบการณ์ ตรงในรายวิ ชาต่ าง ๆ มาเป็น อาจารย์พิ เศษ เพื่อถ่ ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
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(4) ควรมีผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย หรือวิชาที่เกี่ยวข้องในจานวนที่
เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาควรส่งผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีละครั้ง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนา นักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมจะเป็นที่ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
จากแบบสอบถามความต้องการจากหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 พบว่า
1. กลุ่มนักการอาชีวศึกษา (การระดมสมองและการสัมภาษณ์) หลักสูตรตรงกับความต้องการของสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นสอนทางด้าน
การอาชีวศึกษา ที่เน้นสาขาวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้สนใจจะเข้าศึกษาเป็นจานวน
มาก โดยโครงสร้างของหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถเพิ่มความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศตลอดจนสามารถพัฒนาระบบการทาวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้สูงขึ้น นอกจากนั้นจุดเด่นของหลักสูตรคือ
เป็นหลักสูตรที่เปิดรับบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ามาศึกษาได้หลากหลายสาขา
2. กลุ่มศิษย์เก่า จากการจัดพบปะศิษย์เก่า (งานคืนสู่เหย้า) พบว่า บัณฑิตที่สาเร็จออกไปแล้วมีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง ด้านความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อนาความรู้ที่ทันสมัยเหล่านั้น ไปพัฒนาวิชาชีพของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีความ
ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่สูงขึ้นไป
3. ผู้ประกอบการ (สารวจด้วยแบบสอบถาม) มีความเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการนาไปใช้ในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม โดยผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าหลักสูตรนี้
เหมาะสม ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นลักษณะของโครงสร้างหลักสูตรยังมีความยืดหยุ่นในด้านของรายวิชาที่
สามารถเลือกได้หลากหลายและการจัดการของหลักสูตรยังเหมาะสมกับบุคลากรประจาการ
4. ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความชานาญเพิ่มเติมทีส่ ามารถนามาประยุกต์กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตส่วนใหญ่
ยังคงทางานที่เดิมโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น
5. จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ปีการศึกษา
2554

2555 2556

2557

2558
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554

2555 2556

2557

2558

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง





สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน





60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่





เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน




ในมคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการ





จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ





อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา





วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ




หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย กว่า 3.5



จากคะแนนเต็ม 5.0
13. แผนพัฒนาปรับปรุงทั้ง 4 มิติ (การจัดการหลักสูตร ทรัพยากรการเรียนการสอน
การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษา ความต้องการขอตลาดแรงงานและคุณภาพ



บัณฑิต) บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอที่ตงั้ ไว้
14. จานวนของนักศึกษาทีจ่ บในเวลา 2 ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่คง




อยู่ในปีที่ 2
15. ร้อยละ 10 ของนักศึกษาได้ศกึ ษาแผนการศึกษา ก





หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กล
ยุทธ์การสอน
- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับ
รายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่าง
ภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ

30
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประเมินของสาขาวิชา
- การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ข้อสอบกลางของเครือข่ายสถาบัน หรือของสมาคม
วิชาชีพ
ทั้งนี้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนดังนี้
 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์การสอน
 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่ใช้
 ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ว่าด้วยเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และ
ระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผล
ของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนน
โดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์
และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของ
ผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ เป็นต้น
นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกาหนด “ตัวบ่งชี”้ ไว้ดังนี้
- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒ นาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและ
สร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะทาได้เฉพาะเมื่อนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา และระหว่างเวลานี้ การหมั่นให้นักศึกษาตระหนักถึงตัว
บ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทาได้ การฝึกนักศึกษาซ้าๆในเรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้จะทาให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนักศึกษาโดยอั ตโนมัติ การจาลอง
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่ต้องการหรือยัง น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้เพื่อประเมินความสาเร็จของแ นวคิด
ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้
แนวทางการจาลองสถานการณ์เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้ด้านบนอาจทาโดยให้นักศึกษาทาโครงการวิชาการร่วมกัน เป็นโครงการพัฒนา
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โครงการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสังคม พฤติกรรมของ
นักศึกษาจะถูกสังเกตและประเมินระหว่างการทาโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอ น แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students
are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to
improve their language and skills autonomously.
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on
the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focussed and
simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with
language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language use not usage, real communication not
classroom practice.
FEM 601
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
3 (3 – 0 – 9)
(Research Methodology in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการวิจัย และการออกแบบงานวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยในชั้นเรียน และสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ฝึกฝนการเขียนเค้า
โครงงานวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนาเสนอผลการวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การกาหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อทาวิจัยและ
การประเมินการศึกษาวิจัย
Research theories, research procedure, and research design. Literautre review process. Study research reports on the
development of learning processes. Study educational research including classroom research and statistics for research in education. Practice
formulating research framework, conducting research studies, presenting research results, utilizing research procedure to solve problems,
identifying variables and hypothesis, ramdom sampling, research instruments, data gathering and analysis, data interpretation together with
presenting research proposals and evaluating research studies.
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FEM 602

สัมมนา
1 (0 – 3 – 3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา การค้นคว้า การอภิปราย และการติดตามความก้าวหน้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การนาเสนอหัวข้อหรือปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในลักษณะรายงานเชิงวิชาการที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชา
Studying, searching, discussing and following up the progress of topics relevant to the field of study. Presenting topics or
problems concerning industrial education and technology by formulating academic reports that cover the contents of the field of study.
FEM 603
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2 – 2 – 9)
(Curriculum and Learning Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา หลักการ ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการศึกษาของไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษา
ไทย ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละช่วงชั้น การพัฒนา
หลั กสู ตรสถานศึ กษา การประเมิ นหลักสู ตร ทฤษฎี การเรีย นรู้แ ละการสอน รูป แบบการเรี ยนรู้ การพัฒ นาการเรี ยนการสอน การออกแบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบองค์รวม เทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบ
ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนทัศน์ในการวิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Philosophy, principles, educational theories, history of Thai education system, vision of Thai educational development,
theories of curriculum development, problems and trends of curriculum development, standard and curriculum standard of each educational
level, development of school-based curriculum, curriculum evaluation, learning and instructional theories, learning styles, teaching and learning
development, learning experience design, integration of learning contents, holistic learning, techniques and strategies of learning management,
learner-centeredness, vision of curriculum research and learning management in industrial education and technology.
FEM 604
จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2 – 2 – 9)
(Educational Psychology and Teaching Professionalism)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ ทฤษฎีพัฒนาการการส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล
สมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ จิตวิทยาและการแนะแนวให้คาปรึกษา คุณสมบัติของครูแนะแนวและผู้ให้คาปรึกษา
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาทและความรับผิดชอบของครู การพัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู ครูผู้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Theories of human being development including human development enhancement at all ages, individual differences, brain
and learning, learning theories and their applications, psychology and counseling, counselor characteristics, the importance of the teaching
profession, roles and responsibilities of teachers, teaching professional development, teacher characteristics, teacher’s attitudes towards the
teaching profession, the enhancement of teacher’s potential and capability, teachers as learning agents and academic leaders, teacher profession
criteria, teacher ethics and law relevant to education.
FEM 605
การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 (3 – 0 – 9)
(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการวัดผลการศึกษา การสร้าง
เครื่องมือวัด การหาคุณภาพ และการใช้เครื่องมือการวัดผลการศึกษาประเภทต่างๆ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ การวิเคราะห์
ข้อสอบ ระดับความยากและค่าอานาจจาแนก การวัดความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง คะแนนมาตรฐาน การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมิน
จากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินแบบย่อยและแบบองค์รวม เกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน การตัดเกรดและการวิจัยประเมินโครงการ
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Concepts and theories of educational measurement and evaluation, relationship among curriculum and educational
measurement. Test construction, test qualifications, and use of tests : achievement test for theories and performance, test item analysis, difficulty,
discrimination, reliability, and validity. Standard score, authentic assessment, portfolio assessment, discrete and holistic evaluation, criterion of
evaluation and evaluation results, grading and project evaluation research.
FEM 606
หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 (2 – 2 – 9)
(Principles and Theories of Industrial Education and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและปรัชญาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนพัฒนาการศึกษาไทยหลักการอาชีวศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนทางช่างอุ ตสาหกรรม ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและออกแบบเทคนิคการสอน การ
บริหารจัดการในชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี การวัดและการประเมินผล
Principles and philosophy of industrial education and technology, Thai educational development plan, principles of vocational
education, learning theories in relation to industrial education teaching principles, theories and principles of the learning process, development
and design of teaching techniques, classroom management, quality assurance, educational technology conducive to learning quality development
in industrial education and technology, testing and evaluation.
FEM 607
พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
3 (2 – 2 – 9)
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของระบบการสอน การออกแบบกลวิธีการสอน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนเนื้อหาวิชา การ
ออกแบบการวัดและการประเมินผล การวิเคราะห์และสร้างชุดการสอนบนคอมพิวเตอร์ กรอบแนวคิดการสอนและการออกแบบมัลติมีเดียที่เน้น
คุณสมบัติต่อไปนี้ คือ การมอบหมายงาน การศึกษาด้วยตนเอง การวิเคราะห์ การออกแบบ และการจัดทารายงาน
Theories and principles of instructional system, design of instructional strategies, analysis and design of instructional tactics,
test and evaluation design, analysis and production of computer instructional package, instructional framework and multimedia design with the
emphasis of the following features: assignment, self-study, analysis, design and report.
FEM 608
สถิติวิจัย
3 (3 – 0 – 9)
(Research Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของข้อมูลที่รวบรวม สถิติภาค
บรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐานซี คะแนนที เปอร์เซนไทล์ สหพันธ์อย่าง
ง่ายและการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐานด้ว ยสถิติ
ทดสอบที สถิติ ทดสอบซี สถิ ติท ดสอบเอฟ และการวิเคราะห์ ความแปรปรวน วิชานี้ เน้น การวิ เคราะห์ข้ อมูล ด้วยคอมพิ วเตอร์และการแปล
ความหมายผลวิเคราะห์
Techniques of collecting data, types of data, reliability and validity of collected data. Descriptive statistics: frequency
distribution, measure of central tendency, dispersion, Z-score, T-score, percentile, simple correlations and regression. Inferential statistics:
sampling techniques, parameter estimation and statistical hypothesis testing: t-test, z-test, F-test and ANOVA; emphasis on the application of
computer to data analysis and interpretation.
FEM 609
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (2 – 2 – 9)
(Classroom Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการความเป็นครูและทักษะการบริหารจัดการ ภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน กระบวนการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม การสื่อสารในองค์กร การประกันคุณภาพ การจัดโครงการฝึ ก
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อาชีพ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุ มชน การวางแผนและการดาเนินงานโครงการวิชาการ การ
บริหารจัดการโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
Theories and principles of teaching profession and managerial skills, educational leadership, systematic thinking, classroom
management, learning process, institutional culture, human relationship, team working, organizational communication, quality assurance, job
training project, information technology for educational administration, education for community development, academic project planning and
implementation, project management and developmental activities.
FEM 610
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2 – 2 – 9)
(Technology and Information for Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมินผลและการพัฒนานวัตกรรม
Principles, theories, technologies and educational innovations conducive to the enhancement and development of learning
quality, information technology for learning development, learning resources and networking, an analysis of problems resulting from innovations
and information technology applications together with the design, creation, application, evaluation and development of innovations.
FEM 611
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ : ภาพรวมของแนวคิ ด ทฤษฎี วิ ธีการและการพั ฒ นาที่ เ กี่ย วกับ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยการวางแผน การรักษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย นโยบาย ระบบ โครงสร้าง และแนวโน้มในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน
Human resource management: an overview of concepts, theories, approaches and development relating to HRM. Human
resource management processes: human resource planning, maintenance and development. Strategic human resource management: policies,
systems, structures and current trends in human resource management.
FEM 612
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3 (3-0-9)
(Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การและพฤติกรรมองค์กร ทฤษฎีจิตวิทยา และแบบทดสอบเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการทางาน หลักการและองค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน การพัฒนาทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์
และการเรียนรู้องค์กร
Meaning and scope of industrial and organizational psychology and organizational behavior, psychological theories and test
inventories for working behavior. Principle and psychological factors for efficient working, thinking skill improvement, creative thinking and
organizational learning.
FEM 613
การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
(Educational Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพ การพัฒนางานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
Concept of quality assurance, quality system, job development and internal assurance, self-assessment quality audit.
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FEM 614

การจัดการและวางเเผนโครงการ
3 (3-0-9)
(Project Management and Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของการจัดการและวางแผนโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การจัดตั้งองค์กร ข้อจากัดขององค์กรและทรัพยากร
เทคนิคเเละเครื่องมือทีใ่ ช้ในการจัดการโครงการ การจัดการงบการเงิน การวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินสด และเทคนิคการวางเเผนเเละจัดการ
โครงการ เช่น การหาเส้นทางวิกฤติ
Overview of project management and planning, project life cycle, organization setup, organizational and resource constraints,
basic techniques and tools of project management, budget management, cash flow analysis, and techniques in planning and managing projects,
Critical Path Method (CPM).
FEM 615
การออกแบบการสอน
3 (2-2-9)
(Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการออกแบบการสอน การออกแบบกระบวนการสอนจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธิปัญญา ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ กลยุทธ์ทางพุทธิปัญญา รูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการทางปัญญา การออกแบบสารสาหรับการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นวัตกรรมการสอน กระบวนทัศน์และแนวโน้มด้านการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการสอน
Principles and theories of instructional design, design of instructional processes based on behavioral theories, cognitive
theories, knowledge construction theories, cognitive strategies, learning environment models that enhance cognitive processes, message design
for instruction and learning, testing and evaluation of learning, instructional innovation, vision and trends in research on instructional design.
CIT 612
การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
3 (3-0-9)
(Instructional System Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรี ยนการสอนหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรกับเทคนิคการสอน กระบวนการ
วิเคราะห์และจัดการเนื้อหาวิชา การสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์กระบวนการสอนเน้นการค้นคว้า การศึกษา การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ และการจัดทารายงาน
Theories and principles of instructional system and curriculum development. Curriculum and instructional techniques. Content
analysis and management process. The subject of achievement examination. Instructional process analysis emphasized on searching, studying,
analyzing, designing, and report.
CIT 651
การจัดองค์กรและการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
(Educational Organization and Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาการของความรู้ ทักษะ ท่าทางและทัศนคติที่จาเป็นต่อการเป็นผู้นาในด้านการสอน นักบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอื่น ๆ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาระบบการสอนและหลักสูตรการศึกษา
Knowledge expansion, skills, gestures, and attitudes as an essential asset of the instructional leaders, educational administrators
and other educational persons in order to conduct the development of instructional systems and curriculums.
CIT 641
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน
3 (1-4-9)
(Computer Assisted Instruction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒ นาชุ ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรั บการศึ กษาด้วยตนเอง
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย แนวโน้มของคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนในอนาคต
Instruction based on computer: designing and developing of self-learning computer packages, computer graphic and multimedia,
Computer Assisted Instruction trend.
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CIT 660

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9)
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้เบื้องต้นของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสาหรับผู้บริหาร การอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อแนวโน้มของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอนาคต
Concepts of Management Information System for managing data and information, components of Management Information
System, Management Information System subsystems, fundamental of Management Information System development process, Executive
Management Information System. Discussion about Management Information System trend topics.
CIT 661
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-9)
(Information Systems Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลยุทธและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบ ความต้องการของสารสนเทศ การวิเคราะห์โครงสร้างและ วิธีการออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรมและการทดสอบระบบ
Strategies and procedures of the information system development. The cycle of system development: the feasibility study of
the system development, the demand of information, the structure analysis, and the procedure of system design. System implementation and
testing.
CIT 771
การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3 (3-0-9)
(Computer Organization and Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการและสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ สาหรับการควบคุมหน่วยความจา และการ
นาข้อมูลเข้า / การแสดงผลข้อมูล โครงสร้างและการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ การไหลของข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ระบบเครือข่าย
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของระบบการติดต่อสื่อสาร
Eevolution and architecture of computer. Modern computer architectures for memory and input / output control. Structure
and computer system control. Data flow and communication: network systems, components, and communication devices.
CIT 772
การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูล
3 (3-0-9)
(Database Design and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างแบบโยง แบบแถวลาดับ และแบบต้นไม้ การวิเคราะห์และออกแบบ
ทางตรรก ชนิดของข้อมูล โครงสร้างที่ซับซ้อนของข้อมูล การจัดการกับข้อมูลที่เก็บไว้ พื้นฐานของการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งคานึงถึงทางด้ าน
เทคนิคและเงินลงทุนที่เหมาะสม การออกแบบฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจ รวมไปถึงระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล และ พจนานุกรมข้อมูล
Fundamental of data structure: lists, arrays, and tree structures. Design and logical analysis. Types of data. Complexity of data.
Management of stored data. Fundamentals of database design based on technique and cost. Database design for business. Security system for
database and data dictionary.
CIT 773
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
3 (3-0-9)
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบ การใช้งานและความเข้าใจในระบบกราฟิก ขั้นตอนวิธีการสร้างและควบคุมเพื่อแสดงกราฟิก
คุณลักษณะของกราฟิกบนจอภาพชนิดต่าง ๆ กราฟิกแบบสองมิติและสามมิติ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับคอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย และระบบ
เสมือนจริง
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Fundamental of graphic system designing, using, and understanding. Process of creating and controlling graphic display.
Graphic characteristics for various kinds of screens. Two and three dimension graphics. Application software of computer graphics,
multimedia, and virtual reality.
CIT 782
แนวคิดระบบปฏิบัตกิ ารสมัยใหม่
3 (3-0-9)
(Modern Operating System Concepts)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้นของระบบปฏิบตั ิการ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เช่น หน่วย
ประมวลผล หน่วยความจา หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล หน่วยรับข้อมูลและแสดงผล แนวคิดของระบบปฏิบตั ิการสาหรับระบบประมวลผลแบบกระจาย
ระบบประมวลผลแบบขนาน ระบบประมวลผลบนเครือข่าย และรูปแบบระบบประมวลผลแม่ข่ายลูกข่าย
Basic principles of operating system: resource management strategies in modern computer system; processor, memory and
storage units, input/output units. Operating system concept for distributed processing, parallel processing, network processing, and client/server
model.
CIT 783
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
3 (3-0-9)
(Object Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะสาคัญของการพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีของเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ ประกอบด้วย ชนิดข้อมูลและ
คลาส อ็อบเจกต์ การถ่ายทอด เอนแคบซูเลชัน โพลีมอร์ฟิสซึม และความสามารถในการนาของเดิมมาใช้ซ้า การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงอ็อบเจกต์ประโยชน์ของเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
Main characteristics of system development using object-oriented technology: data type and class, object, inheritance,
encapsulation, polymorphism, and reusability. Object-oriented programming. Object-oriented analysis and design. Benefits of object technology.
CIT 713
การวิจัยดาเนินการ
3 (3-0-9)
(Operations Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการสร้างแบบจาลองสโตแคสติกและการสร้างแบบจาลองดีเทอร์มินิสติก สายโซ่มาร์คอบและกระบวนการเรียนรู้แบบ
มาร์คอบ เทคนิคการจาลองสถานการณ์ วิธีการเขียนโปรแกรมแบบเชิงเส้นและการเขียนโปรแกรมแบบพลวัตอย่างง่าย
Stochastic modeling and deterministic modeling. The Markov chains and Markov learning process. Techniques of
simulation. Procedure of linear programming and simplex dynamic programming.
CIT 781
ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-9)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประวัติและประโยชน์ของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การค้นหา การวินิจฉัย
กระบวนการเรียนรู้ ภาษาธรรมชาติ ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและการใช้ประโยชน์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ
Definition, history, and benefit of using AI: problems solving, reasoning, searching, scrutinizing, learning process, natural
language, expert system, and uses of expert system.
CIT 673
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์
3 (3-0-9)
(Microcomputer and Microprocessors)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึง เทคโนโลยีเกี่ยวกับดิจิทัล ไบโพลาและมอส โครงสร้างและการปฏิบัติงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และไมโคร
โพรเซสเซอร์ โปรแกรมภาษาเครื่อง ระบบบัส การสื่อสารด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ เช่น การสื่อสารแบบพอร์ตอนุกรมและขนาน ระบบเครือข่าย
และระบบมัลติโพรเซสเซอร์ การพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการนาไปใช้
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Digital bipolar and MOS technologies. Microcomputer and microprocessor structures and operating system. Machine
language. Bus system. The communication with microprocessors: serial port & parallel port communication. Networking and multiprocessors
system. Microcomputer system development. Microcomputer operating system and some applied examples.
CIT 632
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-9)
(Information Technology for Electronic-Commerce)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาจะเน้นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้สภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ การนาการตัดสินใจไปใช้ในการวิเคราะห์
และเลือกกลยุทธ์ที่ทันสมัย พฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกอินเทอร์เน็ต และความเข้าใจภาพรวมด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการทาธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
The role of information technology within an online environment. Applied decision in analysis and modern strategies.
Consumer behavior on the Internet. Understanding the overview of the laws and regulations for Electronic-Commerce.
CIT 798
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Project Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานวิจัยอิสระในปัญหาขนาดเล็ก ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การควบคุมแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
The independent and small project based on a student’s knowledge and interest under adviser’s suggestion.
CIT 799
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานวิจัยอิสระ จากความรู้และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การควบคุมแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
The independent research project based on a student’s knowledge and interest under adviser’s suggestion.

