มคอ. 2 1

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

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

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
: Master of Science in Industrial Education Program in Learning Technology
and Mass Communication

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science in Industrial Education (Learning Technology and Mass Communication)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.S.Ind.Ed. (Learning Technology and Mass Communication)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารประกอบการสอนและตาราเป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์หรือนักฝึกอบรมและเผยแพร่
(2) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(3) นักวิจัย
(4) นักพัฒนาเว็บไซต์
(5) นักพัฒนา e – Learning
(6) นักประชาสัมพันธ์
(7) นักผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์
(8) นักผลิตรายการวีดิทัศน์
(9) นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. ผศ.ดร.โสพล มีเจริญ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548)
2. รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
นด. (นิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
3. ดร.สุรพล บุญลือ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในอนาคตจะมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ภายใต้กระแสการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และการศึกษาไทยต้องเร่งสร้างคุณภาพ
ในการจัด การศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่ อพร้ อมรั บการแข่ง ขันที่ มากขึ้น ปั ญหาขาดแคลนผู้มีค วามชานาญทางด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และ
สื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการกาลังคนที่ มีทักษะและความ
ชานาญด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนเพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในการผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพ สามารถบูรณาการใช้ความรู้มาประยุกต์สู่การคิดเชิงวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหา รวมทั้งมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาของไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในปัจจุบัน เป็นผลให้ความรู้
ความสามารถของบุคคล ซึ่งเป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษามีสภาพที่ล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับการดารงชีวิตและความต้องการของสังคมมากขึ้น
อย่างยิ่ง ประกอบกับปัจจัยกระตุ้นที่มาจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การดาเนินการด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ส่งผลให้การศึกษาในระดับต่างๆ ต้องมีการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
มากขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านหลักสูตรการสอน และเพื่อให้เป็นไปตามอิทธิพลชักนาของวิทยาการและ
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลิตผลของสังคม
การผลิตบุคลากรที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะ
เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาชาติได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาของประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ช่วยด้านการเรียน การสอน การวิจัย ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามวิวัฒนาการของวิทยาการทางเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความทันสมัยต่อสังคมและสถานการณ์
โลกในปัจจุบัน บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่จาเป็น เช่น ศาสตร์ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการผลิตบุคลากรที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนที่จาเป็นต้องมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพั ฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการ
วิจัย และมุ่งธารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี โดยการผลิตบัณฑิตที่มีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ปลูกฝังให้บัณฑิตมีความยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม มีจิตสานึกที่จะประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ ส่งเสริมการบูรณาการทางความคิด เน้นผลิตบุคลากรที่
มีความรู้ ทักษะ และความชานาญ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุมีผล
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทน จากหลักสูตรอื่นๆ ในคณะที่เกี่ยวข้องที่
ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาของรายวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู้
เป็นการเปิดโอกาส มิได้กาหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แต่ขึ้นอยู่กับความจาเป็นของหลักสูตรอื่น โดยหากมีการบริการการเรียนการสอน
ให้หลักสูตรอื่น จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตนักเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและคุณธรรม
1.2 ความสาคัญ
จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่ง
ธารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี โดยการผลิตบัณฑิตที่มีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ปลูกฝังให้บัณฑิตมีความยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม มีจิตสานึกที่จะประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย รู้จัก
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ ส่งเสริมการบูรณาการทางความคิด เน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ
และความชานาญ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุมีผล สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในปัจจุบันเป็นผลให้ความรู้ความสามารถของบุคคล ซึ่งเป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษามีสภาพที่ล้าหลัง ไม่
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สอดคล้องกับการดารงชีวิตและความต้องการของสังคมมากขึ้นอย่างยิ่ง ประกอบกับปัจจัยกระตุ้นที่มาจากการเปิด เสรีทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การดาเนินการด้านต่างๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อ ถึงกัน
ส่งผลให้การศึกษาในระดับต่างๆ ต้องมีการพัฒนาสู่ความเป็นสากลมากขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านหลักสูตร
การสอน และเพื่อให้เป็นไปตามอิทธิพลชักนาของวิทยาการและเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลิตผลของสังคม
การผลิตบุคลากรที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีความจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะ
เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาชาติได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาของประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ช่วยด้านการเรียน การสอน การวิจัย ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีของสังคมโลกาภิวัตน์ทาให้เกิดความต้องการบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะวิชาแบบสห
วิทยาการ โดยศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่ยังต้องมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์และสนองตอบต่อการศึกษาแบบยั่งยืน
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงบทบาทนี้ จึงได้จัดให้มีการเรียนการ
สอนระดับมหาบัณฑิตศึกษาทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาโท
2. เพื่อสร้างการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ตลอดทั้งเทคโนโลยีอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสหวิทยาการต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนโดยผ่านระบบการจัดการและการบริหารที่ดี
4. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิตมหาบัณฑิต มีประสิทธิภาพทั้งเป็นผู้นาทางวิชาการ
ควบคู่คุณธรรม
5. เพื่อเป็นบริการทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่นาสมัยและเหมาะสมในศาสตร์และวิชาชีพ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
- ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
การเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับที่ สกอ. กาหนด
- การส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
- เพิม่ พูนทักษะและประสบการณ์อาจารย์ใน - ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
เป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบอาจารย์ที่
- พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการ
ปรึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- จานวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลทีเ่ น้น
ผู้เรียน
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
ของผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยี
ใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ความสามารถ
ในการทางานของมหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนประจา
หลักสูตร

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกรายวิชา เพื่อให้
- แผนการสอนทุกรายวิชา
สอดคล้องกับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
- ใบรับรองหรือวุฒบิ ัตร
เรียนรู้และสื่อสารมวลชน
- ฝึกอบรม เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร
ผู้สอนจะต้องมีใบรับรองหรือวุฒบิ ัตรผ่าน
การฝึกอบรมในสาขาวิชาที่สอน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการประจา หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)..........................................................................................................
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
(ระบุ)....................................................................................................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาขาดความมุ่งมั่น และตั้งใจเรียนในการเรียนของภาคการศึกษาแรก เนื่องจากมีภาระงานภายนอกที่ต้องรับผิดชอบในช่วง
ปรับตัวเข้าสู่การเรียน
2) นักศึกษาขาดพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดี และขาดความรู้ทางสถิติสาหรับการทางานวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญของหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการ
เข้าศึกษาต่อ
2) จัดการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษและสถิติ พร้อมทั้งจัดระบบการให้คาปรึกษาสาหรับการทาวิทยานิพนธ์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2554 - 2558
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
25
125
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
25
100
รวม
25
50
50
50
50
225
คาดว่าจะจบการศึกษา
25
25
25
25
100
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (1,000 บาท/หน่วยกิต)
- แผนการศึกษา ก.
- แผนการศึกษา ข.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษา
12,000 บาท

ปีการศึกษา
24,000 บาท

12,000 บาท
12,000 บาท

24,000 บาท
23,000 บาท
88,000 บาท/คน

รายละเอียดรายรับ
2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

ค่าบารุงการศึกษา

600,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ค่าลงทะเบียน

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

รวมรายรับ

1,600,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

2557

2558

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

5,853,000
6,155,000

6,398,000
7,212,000

6,997,000
8,330,000

7,656,000
8,330,000

8,381,000
8,330,000

1,519,000

1,580,000

1,650,000

1,730,000

1,810,000

13,527,000

15,190,000

16,977,000

17,716,000

18,521,000

2557

2558

ข. งบลงทุน

00,

ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

1,500,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,500,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

15,027,000

16,990,000

18,777,000

19,516,000

20,321,000

25

50

50

50

50

601,080

339,800

375,540

390,320

406,420

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 24,043.20 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
24
หน่วยกิต
ข.1 วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร /
9
หน่วยกิต
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์
ข.2 วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
12
หน่วยกิต
ข.3 วิชาเลือก
3
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (โครงงานวิจัย)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
30
หน่วยกิต
ข.1 วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร / วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์ 9
หน่วยกิต
ข.2 วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
15
หน่วยกิต
ข.3 วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
LNG หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
FEM หมายถึง วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร
LTM หมายถึง วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์ / ทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0-1
หมายถึง วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร
เลข 2
หมายถึง วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์
เลข 3-4
หมายถึง วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
เลข 5
หมายถึง วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
เลข 8
หมายถึง วิชาเรียนด้านหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการศึกษา และการบริหาร
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
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- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3–0–9)
(Research Methods in Education)
FEM 602 สัมมนา
1 (0–3–3)
(Seminar)
ข. หมวดวิชาเลือก
24 และ 30 หน่วยกิต
ข.1 วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร / วิชาเลือกทาง
9
การศึกษาประยุกต์
วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร
FEM 603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2–2–9)
(Curriculum and Learning Management)
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2–2–9)
(Educational Psychology and Teaching Professionalism)
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขัน้ สูง
3 (3–0–9)
(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 3 (2–2–9)
(Principles and Theories of Industrial Education and Technology)
FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบ
3 (2–2–9)
คอมพิวเตอร์การสอน
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)
FEM 608 สถิติวิจัย
3 (3–0–9)
(Research Statistics)
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (2–2–9)
(Classroom Management)
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2–2–9)
(Technology and Information for Learning)
FEM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3–0–9)
(Human Resource Management)
FEM 612 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3 (3–0–9)
(Industrial and Organizational Psychology)
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3–0–9)
(Educational Assurance)
FEM 614 การบริหารและการวางแผนโครงการ
3 (3–0–9)
(Project Management and Planning)
FEM 615 การออกแบบการสอน
3 (2–2–9)
(Instructional Design)
FEM 680 - 683 หัวข้อพิเศษ 1 - 4
3 (3–0–9)
(Special Topic I - IV)
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์
LTM 621 ระบบการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
3 (2–2-9)
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(Learning System and Communication Through Networking)
LTM 622 การวางแผนและการบริหารแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
3 (2–2-9)
(Planning and Learning Resources Management)
LTM 623 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้และการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-9)
(Quality Research for Learning and Mass Communication)
LTM 624 สื่อกับกระบวนการทางพุทธิปัญญา
3 (2–2-9)
(Media and Cognitive Process)
ข.2 วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
12 และ 15 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาในแผน ก ต้องเลือกเรียน 12 หน่วยกิต และแผน ข ต้องเลือกเรียน 15 หน่วยกิต
LTM 631 เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
3 (3-0-9)
(Learning Technologies and Mass Communication)
LTM 632 หลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-9)
(Principles and Theories of Mass Communication)
LTM 633 กราฟิกส์ขั้นสูงและแอนิเมชันเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-9)
(Advanced Graphics and Animation for Communication)
LTM 634 การถ่ายภาพขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Photography)
LTM 635 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและสื่อสารมวลชน
3 (2-2-9)
(Computers for Education and Mass Communication)
LTM 636 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advanced Advertising and Public Relations)
LTM 637 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advanced Radio and Television Production)
LTM 638 เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advanced Printing Technology)
LTM 639 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-2-9)
(Strategic Planning for Advertising and Public Relations)
LTM 640 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
3 (2-2-9)
ทางการศึกษาและสื่อสารมวลชน
(Information Technology for Knowledge Management
in Education and Mass Communication)
LTM 641 สื่อกับกระบวนการคิด
3 (2-2-9)
(Media and Thinking Process)
LTM 642 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-9)
(Computer Games for Learning)
LTM 643 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-18-12)
(Instructor Professional Practice I)
LTM 644 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-18-12)
(Instructor Professional Practice II)
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ข.3 วิชาเลือก
3 และ 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี /
โครงงานวิจัย / วิทยานิพนธ์
ค. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
LTM 651 โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Study)
LTM 652 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
ง. หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 ปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา 3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับระดับคะแนนการ
ทดสอบและเงื่อนไขตามคณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 601
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3–0–9)
xxx xxx
วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร /
3 (x-x-x)
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์ 1
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้
3 (x-x-x)
และสื่อสารมวลชน 1
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้
3 (x-x-x)
และสื่อสารมวลชน 2
รวม
12 (3+X-X-9+X)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 12+X
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 602
สัมมนา
1 (0–3–3)
xxx xxx
วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร /
3 (x-x-x)
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์ 2
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 3 3 (x-x-x)
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 4 3 (x-x-x)
LTM 652
วิทยานิพนธ์
2 (0-4-8)
รวม
12 (X-7+X-11+X)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 18+X
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
xxx xxx
วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร /
3 (x-x-x)
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์ 3
LTM 652
วิทยานิพนธ์
4 (0-8-16)
รวม
7 (X-8+X-16+X)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 24+X
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
xxx xxx
วิชาเลือก
3 (x-x-x)
LTM 652
วิทยานิพนธ์
6 (0-12-24)
รวม
9 (X-12+X-24+X)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36+X
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 601
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3–0–9)
xxx xxx
วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร /
3 (x-x-x)
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์ 1
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้
3 (x-x-x)
และสื่อสารมวลชน 1
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้
3 (x-x-x)
และสื่อสารมวลชน 2
รวม
12 (3+X-X-9+X)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 12+X
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 602
สัมมนา
1 (0–3–3)
xxx xxx
วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร /
3 (x-x-x)
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์ 2
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้
3 (x-x-x)
และสื่อสารมวลชน 3
xxx xxx
วิชาเลือก 1
3 (x-x-x)
LTM 651
โครงงานวิจัย
1 (0-2-4)
รวม
11 (X-5+X-7+X)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 12+X
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
xxx xxx
วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร /
3 (x-x-x)
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์ 3
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้
3 (x-x-x)
และสื่อสารมวลชน 4
LTM 651
โครงงานวิจัย
2 (0-4-8)
รวม
8 (X-4+X-8+X)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 12+X
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
LTM xxx
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้
3 (x-x-x)
และสื่อสารมวลชน 5
xxx xxx
วิชาเลือก 2
3 (x-x-x)
LTM 651
โครงงานวิจัย
3 (0-6-12)
รวม
9 (X-6+X-12+X)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 18+X
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
1 ผศ.ดร.โสพล มีเจริญ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
นด. (นิเทศศาสตร์),
13.5 13.5
10
10
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ดร.สุรพล บุญลือ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 อ.หฤชัย ยิ่งประทานพร
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี),
4.5 4.5
4.5
4.5
4.5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 อ.ทวิพล สวัสดิยากร
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
4.5
4.5
4.5
4.5
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
1 ผศ.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี), มหาวิทยาลัย
14
14
14
14
14
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 อ.สรัญญา เชื้อทอง
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
9
9
9
9
9
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3 ผศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล ค.ด. (การบริหารอุดมศึกษา),จุฬาลงกรณ์
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
มหาวิทยาลัย
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา),
(ปีการศึกษา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
1 น.อ.หญิง รศ.ดร.ทิพยรัตน์
ค.ด. (การบริหารอุดมศึกษา),
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
สีเพชรเหลือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(สาขาวิชา),
(ปีการศึกษา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
2 นายรุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
4
9
9
9
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 อาจารย์สุขศรี เนรมิตอร่าม
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.5
1.5
1.5
1.5
4 อาจารย์อาษา ตั้งจิตสมคิด
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ),
1.5
1.5
1.5
1.5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล
Ph.D. (Technology and Human Resource
9
9
9
9
9
Management), The University of Manchester
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เฉพาะนักศึกษาที่ลงวิชาเลือก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทาโครงงานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน หรือประยุกต์การวิจัยสู่การศึกษา การ
ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม หรือเพื่อการบริการสังคม โดยมีจานวนผู้จัดทาโครงงาน 1 คน มีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนที่นักศึกษาสนใจ นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้ในการ
ทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เกิดองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน สามารถบูรณาการใช้ความรู้มาประยุกต์สู่การคิดเชิง
วิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหา รวมทั้งมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก (วิทยานิพนธ์) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก (วิทยานิพนธ์) 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีระบบการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการให้เพียงพอต่อการใช้งาน สาหรับ
สนับสนุนการทาโครงการของนักศึกษา โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีระบบสารสนเทศสาหรับการค้นคว้า
ข้อมูล โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
แผน ก มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการสอบ 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนักศึกษามีการแจ้ง
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ โดยนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ต้องได้รับการตอบรับ
ผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปเล่มที่เป็นวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและคณะกรรมการภายใน 3
ท่าน
แผน ข มีรายงานความก้าวหน้าการทาการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา กระทั่งเสร็จสิ้นการทาโครงงาน
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผล
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) มีความรู้แบบบูรณาการ
- ให้นักศึกษาฝึกทาโครงงานที่บูรณาการความรู้ ทั้งทางเทคโนโลยีการเรียนรู้
ทั้งทางเทคโนโลยีการเรียนรู้ และสื่อสารมวลชน
และสื่อสารมวลชน เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม และนาไปใช้งานได้จริง
(2) รู้จักคิด วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปญ
ั หา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
- มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
(3) มีภาวะผู้นา และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ - กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน ตลอดจนกาหนดให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการ
นาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ข้อสรุปของปัญหาโดย
คานึงถึงความรู้สึกของผู้ได้รบั ผลกระทบ
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้ หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนัก ถึงผลกระทบของเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และ
เสียสละ เป็นต้น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในระดับแนวหน้าตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ความรู้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ การศึกษารวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จา ก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษา ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อ สาเร็จการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่ องจา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา โดยการสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัยที่มีอยูเ่ ดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยายองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจาก
กลุ่มคาตอบที่ให้มา และไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อนักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่
ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นอาจารย์ต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1), (2), และ (3) ได้ในระหว่างการทากิจกรรรมร่วมกัน
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่าดังนี้
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้ทาได้ในระหว่างการสอน โดยให้
นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาใน
ชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูตรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 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
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

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














LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่า
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ (2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้งเคารพในคุณค่า
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
คณิตศาสตร์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ทางการวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสารสนเทศ

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

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
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(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้
ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามทีม่ อบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะ
ผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสือ่ สารมวลชน
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methods in Education) 3 (3–0–9)
FEM 602 สัมมนา (Seminar) 1 (0–3–3)
หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร
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)

               
               

               

               

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

รายวิชา
1
FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
(Instructional Systems Development and Computer
Instructional Design) 3 (2–2–9)
FEM 608 สถิติวิจัย (Research Statistics) 3 (3-0-9)
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)
FEM 614 การบริหารและการวางแผนโครงการ
(Project Management and Planning) 3 (3-0-9)
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

               

               
               
               
               
               
               
               
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

5. ด้านทักษะการ

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

FEM 615 การออกแบบการสอน
(Instructional Design) 3 (2–2–9)
FEM 680 – 683 หัวข้อพิเศษ 1 - 4 (Special Topic I IV) 3 (3-0-9)
วิชาเลือกทางการศึกษาประยุกต์
LTM 621 ระบบการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่าย (Learning System and Communication
Through Networking) 3 (2–2-9)
LTM 622 การวางแผนและการบริหารแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ (Planning and Learning
Resources Management) 3 (2-2-9)
LTM 623 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้และการ
สื่อสารมวลชน (Quality Research for Learning and
Mass Communication) 3 (3-0-9)
LTM 624 สื่อกับกระบวนการทางพุทธิปัญญา
(Media and Cognitive Process) 3 (2–2–9)
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสือ่ สารมวลชน
LTM 631 เทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละสื่อสารมวลชน
(Learning Technologies and Mass Communication)
3 (3–0–9)
LTM 632 หลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
(Principles and Theories of Mass Communication)
3 (3–0–9)
LTM 633 กราฟิกส์ขั้นสูงและแอนิเมชันเพื่อการ
สื่อสาร (Advanced Graphics and Animation for
Communication) 3 (2-2-9)
LTM 634 การถ่ายภาพขั้นสูง
(Advanced Photography) 3 (3-0-9)
LTM 635 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและ
สื่อสารมวลชน (Computers for Education and Mass
Communication) 3 (2-2-9)
LTM 636 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขั้นสูง
(Advanced Advertising and Public Relations)
3 (2-2-9)

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

5. ด้านทักษะการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

































































































































































































































































ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

LTM 637 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ขั้นสูง
(Advanced Radio and Television Production)
3 (2-2-9)
LTM 638 เทคโนโลยีการพิมพ์ขนั้ สูง
(Advanced Printing Technology) 3 (2–2–9)
LTM 639 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ (Strategic Planning for Advertising
and Public Relations) 3 (2–2–9)
LTM 640 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรู้ทางการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Information
Technology for Knowledge Management in
Education and Mass Communication) 3 (2– 2–9)
LTM 641 สื่อกับกระบวนการคิด
(Media and Thinking Process) 3 (2–2–9)
LTM 642 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
(Computer Games for Learning) 3 (2–2–9)
LTM 643 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
(Instructor Professional Practice I) 6 (0-18-12)
LTM 644 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
(Instructor Professional Practice II) 6 (0-18-12)
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

LTM 651 โครงงานวิจัย (Research Study)
6 หน่วยกิต
LTM 652 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

26
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่และพัฒนา
ที่ซับซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
สาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา
ข้อสรุปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของ
และนามาประยุกต์ใช้ได้
โดยการสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิม
ผู้ได้รับผลกระทบ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอ
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
ในระดับแนวหน้าตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
แนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้ง
ปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้า
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยาย
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริม
ของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม
การศึกษารวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในที่ชุมชนที่
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
กว้างขวางขึ้น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยาก
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ระดับสูงได้ด้วยตนเอง
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้ วางแผนในการปรับปรุง
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
ตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
โดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
ความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้ อ สอบและการวั ดผลการสอบ มี คณะกรรมการพิจ ารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตาม
กระบวนการเรียนรู้และแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาบัณฑิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยจะทาดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ภาวการณ์ ได้งานทาของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิต แต่ละรุ่นที่ สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
3. การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตจะสาเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5. การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนด
ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
7. ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
7.1 จานวนบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน
7.2 จานวนสื่อมัลติมีเดีย
7.3 จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
7.4 จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
7.5 จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การรับบุคลากรใหม่ที่ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้ว ก่อนปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์ ได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศ
แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน และงานที่จะปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2. มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
3. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
4. จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของหลักสูตร
6. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของหลักสูตร
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะจะกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่องานแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและ
รวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผล
เป้าหมาย
การดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
1. หลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบ
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ACM/IEEE และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ แห่งชาติ
ทันหรือเป็นผู้นาในการสร้างองค์
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์ 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการพิจารณา
ประจา ประวัติอาจารย์ด้าน
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้ 3. จัดแนวทางการเรียนให้มที ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่
และมีแนวทางการเรียนรูท้ ี่ทนั สมัย
3. ผลการประเมินการเรียนการสอน
ทันสมัย
4. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญา
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
เอก และ/หรือ เป็นผู้มีตาแหน่งทางวิชาการ หรือความ 4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทางวิชาการ
คณะฯ ทุกปี
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
และ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพหรือในด้านที่
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 5 ปี
6. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาดูงานทั้งในและ 6. ประเมินผลโดยมหาบัณฑิต
ต่างประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกปี
7. มีการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้องทุก 5 ปี
8. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ และผลงานทางวิชาการ
2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
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หลักสูตรได้มีการบริหารเงินประมาณประจาปี โดยเน้นความโปร่งใส ถูกต้อง และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยสูงสุด
ในการบริหารงบประมาณ หลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแล และกากับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และควบคุมให้มีการดาเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดระยะเวลาในรอบปีงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล SL R
15 เครื่อง
2
กล้องวีดิทัศน์ ระบบ Mini Dv
8 ตัว
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh
40 เครื่อง
4
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC
60 เครื่อง
5
เครื่องคอมพิวเตอร์ Server Pc
3 เครื่อง
6
เครื่องคอมพิวเตอร์ Server Macintosh
1 เครื่อง
7
เครื่องฉายภาพ LCD Projector
8 เครื่อง
8
เครื่องฉายภาพ Visualizer
3 เครื่อง
9
ชุดคอมพิวเตอร์ตดั ต่อ Nun-Linear
5 ชุด
10
ชุดตัดต่อภาพงานวีดิทศั น์ ระบบ Linear
1 ชุด
11
ชุดไฟสาหรับงานถ่ายภาพในสตูดิโอ
2 ชุด
12
ชุดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM
1 ชุด
13
ชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับงานวีดิทัศน์
1 ชุด
14
ชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
7 ชุด
15
ชุดคอมพิวเตอร์ Macintosh เพื่อการผลิตงานภาพถ่าย
1 ชุด
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยและคณะ มีการสารวจความต้องการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเป็นประจาทุกปี ได้แก่ หนังสือ ตารา
วิชาการ วารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน
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 า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้
สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่ วนของคณะจะมี ห้ อ งสมุ ด ย่ อ ย เพื่ อ บริ การหนั ง สื อ ต ารา หรื อ วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้ อ งจั ด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความพึงพอใจ และความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยนักศึกษาและอาจารย์ประจารายวิชา รวมทั้งการประเมิน
สังเกตความถี่ในการใช้งานทรัพยากรต่างๆ
เจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ จะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อ
ของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
- จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร - จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อม - รวบรวมจัดทาสถิติจานวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อ
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เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
ระบบเครื อ ข่ าย แม่ ข่ าย อุ ป กรณ์ ก าร ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน
หัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
ทดลอง ทรัพยากร สื่อและช่องทางการ การบั น ทึ กเพื่ อเตรี ย มจั ด สร้างสื่ อ สาหรั บ
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ
เรียนรู้ ที่เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง การทบทวนการเรียน
หัวนักศึกษา
การศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน - จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองที่ มี - จานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มีการฝึก
และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
ปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก - สถิติของจานวนหนังสือตารา และสื่อดิจิทัล ที่มี
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ให้บริการ และสถิติการใช้งานหนังสือตารา สื่อ
ในวิชาชีพ
ดิจิทัล
- จัดให้มีเครือข่ายและห้อง ปฏิบัติการทดลอง - ผลสารวจความพึง พอใจของนักศึ กษาต่อ การ
เปิด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่
ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการ
นักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้
ปฏิบัติการ
เพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
- จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตารา
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้มหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา การเชิญอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป นักวิชาการ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีเป็นที่ยอมรับใน
สังคม
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก่อนการรับเข้าทางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่
ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่อ
งานการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวข้องกับงานในสาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานในหน่วยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ต่างหน่วยงาน
4.2.4 สนับสนุนให้บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ของหลักสูตร
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
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5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้
คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่
นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความชานาญเพิ่มเติมที่สามารถนามาประยุกต์กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาส่วน
ใหญ่ยังคงทางานที่เดิมโดยรับผิดชอบมากขึ้น
6.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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 การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการ
9. เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
X
X
X
คะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า
X
X
X
ร้อยละ 80
14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รบั เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
X
X
X
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา/ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้
กลยุทธ์การสอน ก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรหรือวิธีการสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิภาพผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา
ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
3) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ การทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นั กศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประเมินของภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทน
อาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2) การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่ นักศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินงานครบ 5 ข้อแรก
มีการดาเนินการครบ 8 ข้อแรก
มีการดาเนินการทั้งหมด ครบ 12 ข้อ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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 ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
การจัดการการเรียนด้วยตนเอง 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 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมู ลอ้างอิง
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
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3–0–9)
(Research Methods in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี ระเบียบวิธี และกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัยใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การฝึกปฏิ บัติการวิจัย
การนาเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การกาหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย การประเมินโครงงานวิจัย
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Research theories, research methods, research procedure, research design in education from related documents. 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. Study research instruments, data gathering and analysis, data interpretation together with
presenting research proposals and evaluating research studies.
FEM 602
สัมมนา
1 (0–3–3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา และนาเสนอหัวข้อหรือประเด็นปัญหาในการ
สัมมนาเกี่ยวกับครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 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 subject.
FEM 603
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2–2–9)
(Curriculum and Learning Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการประเมินหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนทัศน์ในการวิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Philosophy, principles, educational theories, and history of Thai education. Vision of Thai education development. Theories of
curriculum development. Problems and trends of curriculum development. Standard and curriculum standard of each educational level.
Institutional curriculum development. 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 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา คุณสมบัติของครูแนะแนวและผู้ให้คาปรึกษา
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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 profession 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)
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(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนและการวัดผลการศึกษา การสร้าง
เครื่องมือวัด การหาคุณภาพ และการใช้เครื่องมือการวัดผลการศึกษาประเภทต่างๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินภาคปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อสอบ ระดับความยากและอานาจจาแนก การวัดความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง คะแนนมาตรฐาน การประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินแบบย่อยและแบบรวม เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินและการตัดเกรด การวิจัยประเมิน
โครงการ
Principles and theories of educational testing and evaluation. Curriculum with relation to evaluation. Evaluation instrument
creation. Quality measurement, applications of types of evaluation instruments. Testing and evaluation of learning including an evaluation of
practice. Exam analysis. Level of difficulty and discrimination power. Validity and reliability. Standardized scores. Real situation evaluation.
Portfolio evaluation. Discrete and holistic evaluation. Evaluation criteria. Results of evaluation and grading and project evaluation research.
FEM 606
หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 (2–2–9)
(Principles and Theories of Industrial Education and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ปรัชญาของครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนพัฒนาการศึกษาไทยและหลักการอาชีวศึกษา ทฤษฎีการ
เรียนรู้และศาสตร์การสอนทางช่างอุตสาหกรรม ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียน การออกแบบและพัฒนาวิธีการสอน การบริหารจัดการใน
ชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การ
วัดและการประเมินผล
Principles and philosophy of industrial education and technology. Thai education 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
ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนากลวิธีการสอน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวน
เนื้อหาวิชา การวัดและประเมินความสาเร็จในการเรียน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
พัฒนากรอบการสอนและมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์การสอน ดาเนินการสอนโดยเน้นการค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทารายงาน
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
วิธีรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูล สถิติภาคบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน คะแนนที เปอร์เซนไทล์ สหพันธ์อย่างง่ายแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่าง
ง่าย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การได้ตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ ที ซี ไคสแควร์เอฟ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน วิชานี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และการแปลความหมายผลวิเคราะห์
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:

36
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
ทฤษฎีและหลักการความเป็นครูและการบริหารจัดการ ภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการในชั้น
เรียน การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม การสื่อสารในองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดโครงการฝึก
อาชีพ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดทาโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
Theories and principles of teaching profession and managerial skills. Educational leadership. Systematic thinking. Classroom
management. Learning process. Institutional culture. Human relations. 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
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ
การสร้าง การนาไปใช้ การประเมินและ การปรับปรุงนวัตกรรม
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
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ : ความหมาย ทฤษฎี แนวการศึ กษา และการพั ฒ นาการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การรักษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายระบบ
โครงสร้าง และแนวโน้มในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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
ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทางาน หลักการและองค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน การพัฒนาทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และ
องค์ประกอบการเรียนรู้
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.
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FEM 613

การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3–0–9)
(Educational Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพ การพัฒนางาน และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
Concept of quality assurance, quality system, job development and internal assurance, self- assessment quality audit.
FEM 614
การบริหารเเละการวางเเผนโครงการ
3 (3–0–9)
(Project Management and Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้เสนอความรู้ที่มีประโยชน์สาหรับใช้ในการบริหารเเละการวางเเผน โครงการ ตั้งเเต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ วิชานี้
ครอบคลุมถึงการจัดองค์กร ข้อกาหนดพื้นฐาน เทคนิคเเละวิธีการต่างๆในการบริหารโครงการ การบริหารการเงิน การวิเคราะห์การหมุนเวียนของ
เงิน (Cash flow analysis) เทคนิคการวางเเผนเเละควบคุมโครงการ เช่น Critical Path Method (CPM)
This course provides a comprehensive overview of project management and planning throughout the entire project life cycle.
This course includes 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 such as Critical Path Method (CPM).
FEM 615
การออกแบบการสอน
3 (2–2–9)
(Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการออกแบบการสอน การออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธิปัญญาและทฤษฎี
การสร้างความรู้ การพัฒนากลยุทธ์ทางพุทธิปัญญา รูปแบบการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการทางปัญญา การออกแบบ
สารสาหรับการสอนและการเรียนรู้ การวัดและประเมินความสาเร็จในการเรียนรู้ นวัตกรรมการสอน กระบวนทั ศน์และแนวโน้มด้านการวิจัย
เกี่ยวกับการออกแบบการสอน
Principles and theories of instructional design. Design of instructional processes based on behavioral theories, cognitive
theories, and 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.
FEM 680 - 683 หัวข้อพิเศษ 1 - 4
3 (3–0–9)
(Special Topic I - IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับ การศึกษา และ การบริหาร หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ โครงงานวิจัย/ โครงงาน
Study of topics of current interest in the field of education and management. The course may be taken as an independent
study with an approval of the advisor.

LTM 621

ระบบการเรียนรูแ้ ละการสือ่ สารผ่านระบบเครือข่าย
(Learning System and Communication Through Networking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3 (2–2-9)

38
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ หลักการและจิตวิทยาการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบการเรียนรู้และ
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผ่านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างระบบการเรียนรู้และการสื่อสารมวลชน
The study of learning system theories. Principles of learning psychology. Creative thinking for designing learning system and
communication via networking. Designs and applications of technology and information through communication technology for creation and
application of learning system and mass communication.
LTM 622
การวางแผนและการบริหารแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
3 (2-2-9)
(Planning and Learning Resources Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีในเชิงยุทธวิธีที่เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารและการบริการของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ในด้านองค์กร
ระบบ บุคลากร สื่อ อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สภาพปัญหา แนวโน้มของแหล่งทรัพยากรในอนาคต เน้นการศึกษา
โครงการต่าง ๆ และการวิจัยทางการวางแผนและการบริหารแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
Principles and theories resources management in terms of strategic planning, management and services of learning resources
within the organization, system, staff, media, buildings, technology and learning condition, current problems, trends of future resources by
focusing on the study of projects and research on planning and learning resources management.
LTM 623
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้และการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-9)
(Quality Research for Learning and Mass Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพด้านการเรียนรู้และการสื่อสารมวลชน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวางแผนการวิจัย เทคนิควิธีการการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเอกสาร การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้านการสื่อสารมวลชน และคุณธรรมจริยธรรมในการวิจัย
Principles and theories relevant to quality research in learning and mass communication, quality research methods, research
planning, research technique, data gathering, documentary research, report formulation of mass communication, quality research along with
moral and ethics in research.
LTM 624
สื่อกับกระบวนการทางพุทธิปัญญา
3 (2–2–9)
(Media and Cognitive Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการทางพุทธิปัญญา ทฤษฎีสกีม่า เมนทอลโมเดล ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ การจัดโครงสร้างทางปัญญา กลยุทธ์
ทางพุทธิปัญญา กลยุทธ์การจัดหมวดหมู่ทางความคิด กลยุทธ์การขยายความคิ ด สื่อเทคโนโลยีของการส่งเสริมกระบวนการทางปัญญา เครื่องมือ
ทางปัญญา กระบวนทัศน์ในการวิจัยสื่อที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดกลุ่มพุทธิปัญญา
Principles and theories of cognitive process. Schema theory. Mental models. Information processing theory. Cognitive
structure. Cognitive strategies. Elaboration strategies. Media and technologies for enhancing cognitive processes. Cognitive tools as well as
visions on researching media based on the principles of Cognitive school.

LTM 631

เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
(Learning Technology and Mass Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3 (3-0-9)
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ทฤษฎี หลักการของเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน เกณฑ์การพิจารณาและการทดสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กระบวนการของการพัฒนาเทคโนโลยี ทฤษฎีการยอมรับและการเผยแพร่ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียน ทิศทาง
แนวโน้มและการวิจัยทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
Principles and theories of learning technology and mass communication. Criteria for innovation and technology testing.
Technology developmental process. Accepting and disseminating theories. Learning environment creation. Learning evaluation. Trends and
research in learning technology and mass communication.
LTM 632
หลักและทฤษฎีการสือ่ สารมวลชน
3 (3-0-9)
(Principles and Theories of Mass Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแบบจาลองการสื่อสารมวลชน การนาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนมาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น สิ่งพิมพ์
สื่อภาพยนตร์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ ศึกษาวิวัฒนาการ และสภาพปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบ
ของเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนที่มีต่อบุคคลและสังคม
The study of theories. Principles and models of mass communication. The applications of mass communication technology;
printing materials, movies, radio and television. The study of mass media evolution and current condition as well as the impact of mass media
technology towards individuals and community.
LTM 633
กราฟิกส์ขั้นสูงและแอนิเมชันเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-9)
(Advanced Graphics and Animation for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับงานกราฟิกส์ หลักทฤษฎีการออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกส์ ศิลปะเพื่อ
การสื่อความหมาย การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านกราฟิกส์ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ การสร้างงานแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการสื่อสาร การเรียนการสอน
และสื่อสารมวลชน
Graphics knowledge. Theories of design. Artistic elements. Creative thinking for graphic design. Arts for communication.
Applications of 2 and 3 dimension graphic design programs. Animation creation for communication. Learning and mass communication.
LTM 634
การถ่ายภาพขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Photography)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการถ่ายภาพสีและขาวดา การถ่ายภาพระบบดิจิทัล ปฏิบัติการถ่ายภาพภายในและภายนอกห้ องสตูดิโอ การ
ถ่ายภาพข่าว การจัดการไฟล์ภาพ การพิมพ์ภาพ การนาเสนอภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิดในการนาเสนอภาพ
Theories and principles of colored and black and white photography. Digital photography. Practice of outdoors and in the studio
photography. News photography. Photo files management. Photograph printing. Various styles of photograph presentation in conjunction with
photograph presentation thinking process.
LTM 635
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษาและสือ่ สารมวลชน
3 (2-2-9)
(Computers for Education and Mass Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและสื่อสารมวลชน การพัฒนาและการออกแบบเพื่อประยุกต์
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและสื่อสารมวลชน กระบวนทัศน์และแนวโน้มด้านการวิจัยคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษาและสื่อสารมวลชน โดยเน้นการ
ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและสื่อสารมวลชน
Meanings. Significance and roles of computers in education and mass communication. Design and development of computers
for education and mass communication. Vision and trends of research on computers for education and mass communication emphasizing on
searching, study. Analysis. Design and computer production for education and mass communication.
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LTM 636

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขนั้ สูง
3 (2-2-9)
(Advanced Advertising and Public Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ ความสาคัญและบทบาทของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวางแผน การบริหารจัดการงานโฆษณาและงาน
ประชาสั มพัน ธ์ การวิ จัย ประเมิน ผล ตลอดจนการใช้ สื่อดั้ งเดิ ม สื่ อใหม่ และกิจกรรมพิเศษเพื่ อการโฆษณาและการประชาสั มพัน ธ์อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
Principles, significance and roles of advertising and public relations. Planning and administering of advertising and public
relations, research, evaluation as well as use of conventional and new media with effective use of special activities for advertising and public
relations.
LTM 637
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ขั้นสูง
3 (2-2-9)
(Advanced Radio and Television Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคและกระบวนการต่างๆ ในการผลิต
รายการ การประยุกต์งานวิทยุโทรทัศน์ไปใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้
และการสื่อสารมวลชนได้ การประเมินผลและการวิพากษ์รายการวิทยุโทรทัศน์
Production of radio broadcasting and television for teaching and learning using a wide range of techniques and processes.
Applications of radio and television with various instruments on the internet in order to be applicable for learning media creation and mass
communication. Evaluation along with critique of radio and television programs.
LTM 638
เทคโนโลยีการพิมพ์ขนั้ สูง
3 (2–2–9)
(Advanced Printing Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีและคุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ระบบการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิ ทัล การพัฒนาสิ่งพิมพ์ขั้นสูงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยด้านการพิมพ์
Technology and characteristics of printing media. Roles. duties and responsibilities of printing media, types of printing media
and packaging, printing system, digital printing technology, computer programs for advanced printing development, printing business
administration and research on printing.
LTM 639
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(2–2–9)
(Strategic Planning for Advertising and Public Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ ความสาคัญของวางแผนกลยุทธ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาด้านแผนกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ตลอดจนกลยุทธ์การใช้สื่อดั้งเดิม สื่อใหม่ และกิจกรรมพิเศษเพื่อสามารถตอบ
กรณีศึกษาด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
Principle and significance of strategic planning for advertising and public relations. Human resources management strategies for
advertising and public relations. Case studies of remarkable strategic plans including the use of conventional and new media and special
activities responsive to effective advertising and public relations.
LTM 640

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ทางการศึกษา
(2–2–9)
และสื่อสารมวลชน
(Information Technology for Knowledge Management in Education and Mass Communication)
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ กระบวนการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ที่ใช้อยู่
ในองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน การวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ทางการศึกษาและสื่อสารมวลชน ทิศทาง
และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ทางการศึกษาและสื่อสารมวลชนในอนาคต
Principles of information system for knowledge management. Information management system development process. Current
organizational knowledge management. Analysis and design of information system for knowledge management in education and mass
communication. Directions and trends of future information technology for knowledge management in education and mass communication.
LTM 641
สื่อกับกระบวนการคิด
3 (2–2–9)
(Media and Thinking Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของสื่อกับกระบวนการคิด การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดขั้นสูง
การคิดแบบมีวิจารณญาณ สื่อกับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด เครื่องมือวัดการคิดด้านต่างๆ กระบวนทัศน์ในการวิจัยสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคิด
Innovations and technologies of media and thinking process. Creative thinking. Analysis thinking. Scientific thinking. Higher
order thinking. Critical thinking. Media and thinking process enhancement. Thinking tools. Visions on research for thinking process
development.
LTM 642
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
(2–2–9)
(Computer Games for Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ และทฤษฎีในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ กระบวนทัศน์และ
แนวโน้มด้านการวิจัยด้านเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎี เพื่อการจัดทาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ประกอบ
โครงงาน
Principles and theories of computer games for learning development, computer games design, visions and research trends on
computer games for learning, and the applications of theories and principles of computer games for learning in project work.
LTM 643
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0–18–12)
(Instructor Professional Practice I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ และทฤษฎีในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ กระบวนทัศน์และ
แนวโน้มด้านการวิจัยด้านเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎี เพื่อการจัดทาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ประกอบ
โครงงาน
Principles and theories of computer games for learning development, computer games design, visions and research trends on
computer games for learning, and the applications of theories and principles of computer games for learning in project work.

LTM 644

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
(Instructor Professional Practice II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

6 (0–18–12)
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หลักการ และทฤษฎีในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ กระบวนทัศน์และ
แนวโน้มด้านการวิจัยด้านเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎี เพื่อการจัดทาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ประกอบ
โครงงาน
Principles and theories of computer games for learning development, computer games design, visions and research trends on
computer games for learning, and the applications of theories and principles of computer games for learning in project work.
LTM 651
โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเลือกปัญหาสาหรับการวิเคราะห์หรือวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง
กับเรื่องที่ทาการวิเคราะห์หรือวิจัย การจัดดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลงานวิจัย แก่
คณะกรรมการสอบอย่างเป็นทางการ
Selecting problems for analysis or research studies. Present project resonate proposal, analyze literature, processing in
development of tools, collecting and analyzing data. Students will be required to defend the project research papers in formal oral presentation.
LTM 652
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษา วิเคราะห์ สร้างและพัฒนางานวิจัย ที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขาวิชา โดย
จะต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
Studying, analyzing, producing and development of applied research relevant to the graduate student’s particular career
objectives upon completion of thesis and formal oral defense.

