
6 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตบางเขน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร        :  25540021103668 
 ภาษาไทย    :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ     :  Doctor of Philosophy Program in Educational Communications  

   and Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 ชื่อย่อ : ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 ชื่อเต็ม  :          Doctor of  Philosophy (Educational Communications  and  

Technology) 
ชื่อย่อ             Ph.D. (Educational Communications and Technology) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

4.1  หลักสูตรแบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า  52  หน่วยกิต 
4.2  หลักสูตรแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า  52  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

- หลักสูตรระดับ ปริญญาเอก  
5.2 ภาษาที่ใช้   

- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

- รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
- เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ คือ University of Northern Colorado โดยนิสิตต้องผ่านกระบวนการเพ่ิมพูน
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

5.4.1 ไปศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหรือด้านอ่ืนๆ ที่
ใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเห็นชอบเป็นระยะเวลาไม่ต่่ากว่า 1 ภาคเรียน หรือ 

5.4.2 ไปเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เป็นระยะเวลาไม่
ต่่ากว่า 1 ภาคเรียน หรือ 

5.4.3 ไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยขอทุนจากองค์กรในหรือต่างประเทศ โดยมี
ระยะเวลาอบรมตามหลักสูตรที่ก่าหนด หรือ 

5.4.4 นิสิตสมัครไปเป็นผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) หรือเข้าร่วมเป็น Staff ท่างาน
ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน หรือ 

5.4.5 นิสิตไปศึกษาดูงานในหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และเข้าร่วมน่าเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการในต่างประเทศตามระยะเวลาที่ก่าหนด  

5.4.6 การด่าเนินการตั้งแต่ข้อ 5.4.1 – 5.4.5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ่าหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
- ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 สถานภาพของหลักสูตร 

- เป็นหลักสูตรปรับปรุง ก่าหนดเปิดสอน เดือน  สิงหาคม  2560 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2554 

 การพิจาณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ

ประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่  13    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559  
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม  

 ครั้งที่              เมื่อวันที่         เดือน            พ.ศ.  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ. 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
2. นักวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถาบันต่างๆ 
3. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
4. ผู้บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
5. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เลขประจ่าตัวประชาชน ต่าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เรียงล่าดับจากคณุวุฒิ 

สูงสุดถึงระดับปรญิญาตรี) 

สาขาวิชา ส่าเร็จการศึกษาจากสถาบัน              ป ี
  

3100902188759 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวศศิฉาย ธนะมัย Ph.D. 
 
M.S.Ed. 
 
ศศ.บ. 

 Curriculum and  
 Instruction 
 Educational  
 Administration 
 รัฐศาสตร์ 

University of Kansas, 
USA. 
University of Kansas, 
USA. 
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 

2532 
 

2530 
 

2522 
5101400068428 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางกอบกุล   

สรรพกิจจ่านง 
ค.ด. 
 
บธ.ม. 
ค.ม. 
ร.บ. 

 เทคโนโลยีและสื่อสาร   
 การศึกษา 
 บริหารธุรกิจ 
 โสตทัศนศึกษา 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
 ประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2542 
 

2537 
2532 
2526 

3100504417243 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.สัญชัย พัฒนสิทธิ ์ กศ.ด. 
 
กศ.ม. 
 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยี  
การศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
 
การปกครอง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 

2544 
 

2538 
 

2527 
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เลขประจ่าตัวประชาชน ต่าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(เรียงล่าดับจากคณุวุฒิ 
สูงสุดถึงระดับปรญิญาตรี) 

สาขาวิชา ส่าเร็จการศึกษาจากสถาบัน              ป ี
  

 
3102001446202 

 
อาจารย์ 

 
นายไพฑูรย์  ศรีฟ้า 

 
กศ.ด.. 
 
ค.ม. 
กศ.บ.  

 
เทคโนโลยีการศึกษา 
 
โสตทัศนศึกษา  
ศิลปศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ บางแสน 

 
2544 

 
2533 
2525 

4349900008006 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายณัฐพล  ร่าไพ ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
คอ.บ. 
 

 เทคโนโลยีการศึกษา 
 เทคโนโลยีการศึกษา    
 เทคโนโลยีและสื่อสาร 
 การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2554 
2548 
2546 

 
3730100886688 อาจารย์ นางสาววัตสาตรี   

ดิถียนต์ 
Ph.D. 
 
M.A. 
 
ศป.บ. 

 Educational  
 Technology 
 Visual Art 
 
 นฤมิตศิลป์ 

University of Northern 
Colorado, USA. 
University of Northern 
Colorado, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 
 

2552 
 

2547 
                                                                  



11 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องของประเทศและนานาประเทศใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) มียุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่สอดคล้องกันคือมุ่งเน้นสังคมอุดมปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่าให้เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษามีความส่าคัญมากขึ้นแต่ในทางกลับกัน นักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษายังมีไม่
เพียงพอ  การผลิตนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจึงมีความส่าคัญและจ่าเป็น
มากขึ้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ในระบบ นอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลในปัจจุบันมีนโยบายชัดแจ้งในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี แต่บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาสังคม และ
วัฒนธรรมยังมีน้อย การที่โลกปัจจุบันเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหลักสูตรการผลิตนักเทคโนโลยีการศึกษาก็ต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนตาม
นโยบายดังกล่าวด้วย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพของสังคมในยุคข้อมูลข่าวสาร  ในราย
วิชาเอกบังคับปรับแก้ไขโดยเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆที่สามารถน่าไปใช้ในอนาคตได้  โดยเฉพาะการวิจัย
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและเน้นการน่าแนวคิดของการวิจัยไปใส่ในทุกรายวิชา  ปรับชื่อรายวิชาและ
เนื้อหา ในวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกให้ทันสมัย โดยเพิ่มแนวคิดการใช้วิธีการวิจัยเป็นฐานในทุก
รายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้มแข็งด้านการวิจัย  ในรายวิชาสัมมนาซึ่งเดิม มี 4 หน่วยกิตและมีการ
สัมมนา 4 ครั้ง เปลี่ยนเนื้อหาการสัมมนา เป็นเรื่องเฉพาะเช่น   สัมมนา การออกแบบและพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน  สัมมนา การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา สัมมนา การออกแบบและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  สัมมนาการบริหารและการจัดการทางเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนการ
สัมมนาวิทยานิพนธ์ ให้มีการสัมมนา ย่อย 2  ครั้งและมีการสัมมนาใหญ่ 1 ครั้ง  การจบการศึกษานั้น
ก่าหนดระเบียบไว้ว่าผู้เรียนต้องผ่านวิชาการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  โดยการไปเพ่ิมเติม
ประสบการณ์ในต่างประเทศโดยมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายวิธีเช่น การไปศึกษาดูงานระยะสั้น การ
เข้าร่วมสัมมนาในระดับชาติในต่างประเทศ  การเข้าเรียนในชั้นเรียนกับนักศึกษาชาวต่างประเทศ การ
ฝึกอบรมระยะสั้น ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคงไว้ซึ่งระเบียบข้อบังคับของ
การศึกษา ตามก่าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกประการ  โดยภาพรวมของ
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การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้เป็นการปรับปรุง ชื่อหลักสูตร แผนของหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมในอนาคตมากยิ่งข้ึน ประกอบกับผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณาจารย์ภาควิชา จ่านวน 8 
โครงการ ซึ่งมีประเด็นและแนวทางศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. ภาพอนาคตของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2. นโยบาย กรอบมาตรฐาน และบทบาทของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3. ความต้องการ และความคาดหวังที่มีต่อนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
4. การส่ารวจความคิดเห็นของนิสิตทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีมีต่อหลักสูตร 
5. การประเมินสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตระดับปริญญาเอก 

ในต่างประเทศ 
6. การวิเคราะห์อภิมานผลงานวิจัย/ วิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

และเอกภาควิชา 
 7. ปัจจัยสู่ความส่าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการท่าวิทยานิพนธ์ของนิสิตภาควิช า
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8. Get Ready For ASEAN: Guidelines for Developing Academic Course 
and Activity that Prepare Students in Higher Education to Be Able to Work and Study 
In ASEAN Environment. 

โดยผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้นน่าไปสู่การก่าหนดแนวทาง แผนการ
ด่าเนินงาน ขั้นตอนและกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้น เพ่ือน่าไปสู่ข้อสรุปในการปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และสามารถน่าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป  

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส่านึกเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และสร้างผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติได้ โดยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เป็นผู้น่าด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชัดเจนขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ทั้งนี้มีปรัชญาชัดเจนที่จะผลิตดุษฎี
บัณฑิตที่มีความสามารถเด่นชัดในการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือให้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยสถาบัน 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษายึดปรัชญา
พิพัฒนาการ(Progressivism) ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ประสบการณ์ในเชิงลึกและ
เชิงกว้าง สามารถน่าสิ่งที่เรียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ความส าคัญ 

  ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับสูงที่จะ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการวางแผนการออกแบบการสอน การ
ออกแบบสื่อการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาใน
ระดับลุ่มลึก 

1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1   เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ทางปัญญาและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นผู้น่าและเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การออกแบบระบบการเรียนการ
สอน การวางแผนและการจัดองค์กรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
  1.3.2  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
น่าไปใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอดประสานกับการพัฒนาการศึกษาและการ
พัฒนาประเทศ 
  1.3.3  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร ที่ไม่ต่่ากว่าที่ สกอ. 
ก่าหนด 

- ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ิอน่ามาปรับปรุง
หลักสูตร 
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ 
นโยบาย มาตรฐาน และระบบ
ประกันคุณภาพ 
 

- รายงานการส่ารวจ
ความคิดเห็น 
- รายงานการประชุม
ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
- เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. การจัดท่าแผนงบประมาณ และแผน
จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนที่
เพียงพอ 

- ส่ารวจความต้องการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนจาก
คณาจารย์ทุกท่าน ก่อนถึง
ก่าหนดเวลาการจัดท่าค่าขอ
งบประมาณ 
- จัดท่าเอกสารการขอ
งบประมาณท่ี 
สอดคล้องกับความต้องการใช้
ทรัพยากรด 
การเรียนการสอน 

- แผนงบประมาณ 
- รายงานผลการ
จัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

3. การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- คัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตาม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
และมีความโดดเด่น 
- ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการเรียนการ
สอนในทุกขั้นตอน 
-พัฒนาความรู้และทักษะโดย
การสนับสนุนให้คณาจารย์และ
บุคลการสายสนับสนุน เข้า
ฝึกอบรม ดูงาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ท่าวิจัย และน่า
ความรู้จากการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

-รายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการ
หรือการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
-รายงานผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการเรียน
การสอน การวิจัยและ
ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการและ
รายงานผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 
- รายงานวิจัย ผลงาน
ตีพิมพ์ของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  เป็นระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน- เวลาราชการ  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
  นอกวัน- เวลาราชการ เสาร์ – อาทิตย ์เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา โสตทัศนศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก่าหนด 
3) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 นิสิตแรกเข้าอาจจะมีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน  เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและ 
สื่อสารการศึกษา และเนื้อหาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  ให้นิสิตเรียนปรับพื้นฐานในวิชาที่คณะกรรมการประจ่าหลักสูตรก่าหนด 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  แบบ 1.1 

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม จ่านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะจบการศึกษา 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 

5 
5 
5 
5 
5 

- 
5 
5 
5 
5 

- 
- 
5 
5 
5 

5 
10 
15 
15 
15 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ปีละ 5 คน เริ่มจบ ปีการศึกษา 2563 
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  แบบ 2.1 

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม จ่านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะจบการศึกษา 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 

10 
10 
10 
10 
10 

- 
10 
10 
10 
10 

- 
- 

10 
10 
10 

10 
20 
30 
30 
30 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ปีละ 10 คน เริ่มจบ ปีการศึกษา 2563 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 
 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณรายรับ      
     งบประมาณรายได้
คณะฯ 

381,600 381,600 381,600 381,600 381,600 

     งบจัดสรรจากโครงการ
พิเศษ 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

     งบประมาณจากรัฐบาล 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 
รวมรายรับ 683,200 683,200 683,200 683,200 683,200 
งบประมาณรายจ่าย      
     ก. งบด่าเนินการ      
     เงินเดือน 188,069 199,354 208,582.10 223,440.31 235,440.31 
     ค่าตอบแทน      
     ค่าใช้สอย 417,300 417,300 417,300 417,300 417,300 
     ค่าวัสด ุ      
 
 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
     ค่าสาธารณูปโภค 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 
     เงินอุดหนุน 545,500 545,500 545,500 545,500 545,500 
     รายจ่ายอื่น ๆ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 
รวม (ก) 1,271,869 1,283,154 1,292,381.1 1,307,204.31 1,307,204.31 
     ข.งบลงทุน - - - - - 
     ค่าครุภัณฑ์ 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 
     ค.งบกลาง 199,958.0 199,958.0 199,958.0 199,958.0 199,958.0 
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รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
รวม (ก) + (ข)+(ค) 1,505,948 1,710,181 1,710,181 1,710,181 1,710,181 
จ่านวนนิสิต *      
ป.เอก 15 15 15 15 15 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 
*หมายเหตุ จ่านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 
  3.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 

3.1.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 52  หน่วยกิต 
3.1.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   13 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
 - สัมมนา         4 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
 - วิชาเอกบังคับ        9 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า             52  หน่วยกิต 

3.1.1.3  รายวิชา 
 ก. วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   13 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
 - สัมมนา         4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

01169697 สัมมนา 
(Seminar) 

1,1,1,1 

 - วิชาเอกบังคับ        9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

01169611** 
 
 
01169623** 

กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(New Paradigms in Educational Communications and  
Technology) 
การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ 
(Advanced Interactive Multimedia Design for Learning) 

3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 

01169691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Advanced Research Methods in Educational 
Communications and Technology) 

3(3-0-6) 

______________________ 
** รายวิชาปรับปรุง 
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 ข. วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
 

01169699 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 

1-52 

 3.1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 
         3.1.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52  หน่วยกิต 
         3.1.2.2  โครงสร้างหลักสูตร 
               ก. วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
          - สัมมนา       4  หน่วยกิต 
          - วิชาเอกบังคับ       9  หน่วยกิต 
          - วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต      
           ข. วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
  3.1.2.3  รายวิชา 
  ก. วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 16  หน่วยกิต 
 - สัมมนา       4  หน่วยกิต 
 

01169697 สัมมนา 
(Seminar) 

1,1,1,1 

 - วิชาเอกบังคับ      9   หน่วยกิต 
01169611** กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(New Paradigms in Educational Communications and  
Technology) 

3(3-0-6) 
 

01169623** 
 
01169691 
 

การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ 
(Advanced Interactive Multimedia Design for Learning) 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Advanced Research Methods in Educational 
Communications and Technology) 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 - วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
 

01169612 
 

การยอมรับและการเผยแพร่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Adoption and Dissemination in Educational 
Communications and Technology) 

3(3-0-6) 
 

01169613 
 

การวิเคราะห์การสอนขั้นสูง 
(Advanced Instructional System Design) 

3(3-0-6) 
 

01169614** เทคโนโลยีการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Educational Technology and Human Resource Development) 

3(3-0-6) 
 

______________________ 
** รายวิชาปรับปรุง 



 

 

19 

01169615* แนวโน้มและประเด็นในสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 (Trends and Issues in Educational Technology) 

3(3-0-6) 

01169616* การศึกษาข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาความร่วมมือ 
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา   
(Cross-Cultural study and Development of Academic 
Partnerships within Educational Technology Community) 

3(3-0-6) 

01169621 
 

การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
(Learning Environment Design) 

3(3-0-6) 
 

01169622* การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online Instructional System Design and Development) 

3(3-0-6) 

01169651** การบริหารและการจัดระบบองค์การทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
(Administration and System Management in Educational 
Communications and Technology  Organization) 

3(3-0-6) 

01169652* การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Project Management in Educational Communications  
and Technology) 

3(3-0-6) 

01169696 
 

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Selected Topics in Educational Communications and 
Technology) 

1-3 
 

01169698 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

1-3 
 

 ข. วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต 
01169699 วิทยานิพนธ์  

(Thesis) 
 

  1-36 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
   ความหมายของเลขรหัสประจ่าวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขล่าดับที่ 1 – 2 (01) หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 
 เลขล่าดับที่ 3 – 5 (169) หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 เลขล่าดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี 
 เลขล่าดับที่ 7 มีความหมายดังนี้ 
 
 1 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน 
 2 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เก่ียวกับการออกแบบ และการผลิต 

______________________ 
*  รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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 3 หมายถึง   กลุ่มวิชาที่เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร 
   การศึกษา 
 5 หมายถึง   กลุ่มวิชาที่เก่ียวกับการบริหาร 
 9 หมายถึง   กลุ่มวิชาที่เก่ียวกับการวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา  
   ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 
                     เลขล่าดับที่ 8          หมายถึง  ล่าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 
 3.1.3  แสดงแผนการศึกษา 
  3.1.3.1 “หลักสูตร” แบบ 1.1 
 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
                                        จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01169691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา 

  3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกติ) 

01169697 สัมมนา   1    (ไม่นับหน่วยกติ)       
01169699 วิทยานิพนธ์   9 
    รวม           9 

 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01169611 กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
  3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกติ) 

01169697 สัมมนา   1 (ไม่นบัหน่วยกิต)       
01169699 วิทยานิพนธ์    9 
    รวม            9 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01169623 การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏสิัมพันธ์

ขั้นสูงเพื่อการเรยีนรู ้
  3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกติ) 

01169697 สัมมนา   1 (ไม่นับหน่วยกิต)       
01169699 วิทยานิพนธ์    9 
    รวม           9 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01169697 สัมมนา   1 (ไม่นับหน่วยกิต)       
01169699 วิทยานิพนธ์    9 
    รวม           9 
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 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01169699 วิทยานิพนธ์    9 
    รวม           9 

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01169699 วิทยานิพนธ์    7 
    รวม           7 

 
  3.1.3.2 “หลักสูตร” แบบ 2.1 
 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01169611 กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

     3(3-0-6) 

01169691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

   3(3-0-6) 

01169697 สัมมนา      1                        
01169699 วิทยานิพนธ์      3 
    รวม         10 ( - - ) 

 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01169623 การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏสิัมพันธ ์

ขั้นสูงเพื่อการเรยีนรู ้
  3(3-0-6) 

01169697 สัมมนา    1 
01169699 วิทยานิพนธ์    5 
 วิชาเอกเลือก     3 ( - - ) 
    รวม           12 ( - - ) 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01169697 สัมมนา    1 
01169699 วิทยานิพนธ์    8 
    รวม           9 
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01169697 สัมมนา              1 
01169699 วิทยานิพนธ์    8 
    รวม           9 

 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01169699 วิทยานิพนธ์    8 
    รวม           8 

 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01169699 วิทยานิพนธ์    4 
    รวม           4 
 
 3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา 
 

01169611** กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(New Paradigms in Educational Communications and 
Technology) 
 การบูรณาการกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาโดยเน้นการออกแบบระบบ การพัฒนา  การน่าไปใช้ การ
บริหารจัดการ การประเมินผลและการวิจัย การปรับเปลี่ยนสาระ
ขอบข่าย องค์ประกอบและปัจจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและในอนาคต การบูรณาการ
กระบวนการออกแบบระบบการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 
          Integration of paradigms of educational 
communications and technology emphasis on design, 
development, utilization, management, evaluation and 
research. Paradigm shift on content scope, components 
and factors of educational communications and 
technology from the past, present and future. Integration 
of instructional system design  and information 
communication and technology for education. 

3(3-0-6) 

______________________ 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01169612 การยอมรับและการเผยแพร่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Adoption and Dissemination in Educational 
Communications and Technology) 
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับและการเผยแพร่
นวัตกรรม กระบวนการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรม การใช้
แนวคิดทางการยอมรับและเผยแพร่เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 Principles, concepts and theories in adoption and 
dissemination of innovation. Process of adoption and 
dissemination of innovation. Use of concepts in adoption 
and dissemination in educational communications and 
technology. 

3(3-0-6) 

01169613 การวิเคราะห์การสอนขั้นสูง 
(Advanced Instructional System Design) 
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การ
สอนขั้นสูง ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสื่อสาร การ
วิเคราะห์แบบจ่าลองการสอนขั้นสูง เทคนิคการปฏิบัติเพ่ือการ
ออกแบบและการพัฒนาการสอนที่มีประสิทธิภาพ วิธีการประเมิน
การสอน 
 Principles, concepts, and theories related to 
advanced instructional task; system theory, learning 
theory, communication theory. Analysis of model of 
advanced teaching. Techniques and practices for 
effective instructional design and development. Method 
for teaching evaluation 

3(3-0-6) 

01169614** เทคโนโลยีการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Educational Technology and Human Resource 
Development) 

  ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการด้าน         
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่     
             Theory of educational technology management 
of human resources. Application of educational 
technology for the development of human resources to 
the changes in the new model. 

3(3-0-6) 

______________________ 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01169615* แนวโน้มและประเด็นในสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
(Trends and Issues in Educational Technology) 

 วิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นจากวารสารและองค์กรใน
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาในระดับการเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อุดมศึกษา และในทางธุรกิจหรือวิเคราะห์เพ่ือหาทิศทางใหม่ของ
เทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย   

Analysis of trends and issues from academic 
journals and organizations within educational technology 
field in primary education, higher education, and related 
business.  Analysis of future trends within educational 
technology field for Thai education.  

3(3-0-6) 

01169616* การศึกษาข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาความร่วมมือ 
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา   
(Cross-Cultural Study and Development of Academic 
Partnerships within Educational Technology Community) 

การศึกษาร่วมวัฒนธรรมในด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทย
และต่างประเทศ เรียนรู้เครื่องมือ โครงสร้างและวิเคราะห์
กรณีศึกษาเพ่ือหาแนวทางและแนวโน้มที่น่าสนใจการสร้างโครงการ
ความร่วมมือทางการศึกษาร่วมวัฒนธรรมในสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาในระบบการศึกษาในและต่างประเทศให้ประสบ
ความส่าเร็จต่อไป  

Cross-cultural study in teaching and learning, 
research studies, and educational service for enhancing 
educational system in Thailand and international 
institutions. Study tools, structures, and analysis of case 
studies in academic collaborations for exploring 
approaches and trends in developing cross-cultural 
academic collaborations in educational technology field 
in Thai and International educational systems 
successfully in the future.  

3(3-0-6) 

______________________ 
*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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01169621 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
(Learning Environment Design) 
 แนวคิดและรากฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
หลักการและวิธีการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การน่า
แนวคิดและทฤษฎีมาวิเคราะห์และออกแบบสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้  
 Concept and foundation of learning environment. 
Principles and method of learning environment design. 
Implementation of principles and theory to analyze and 
design learning environment. 

3(3-0-6) 

01169622* การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online Instructional System Design and Development) 
 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนบนฐานแนวคิด
ออนไลน์ โดยใช้หลักการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ทฤษฏีจิตวิทยา 
ทฤษฏีการสื่อสารและทฤษฏีระบบในการสนับสนุนในการตัดสินใจใน
แต่ละข้ันตอน 
 Online instructional design and development 
based on online concept, educational technology 
concept, psychology theory, communication theory, and 
system theory to enhance decision making in each 
process.   

3(3-0-6) 

01169623** การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ 
(Advanced Interactive Multimedia Design for Learning) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของการออกแบบ พัฒนา แนวคิด
การประเมินผลของมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ 

Principles, concepts, and theories of design and 
development evaluation technique of advanced 
Interactive multimedia design for learning. 

3(3-0-6) 

______________________ 
*  รายวิชาเปิดใหม่ 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01169651** การบริหารและการจัดระบบองค์การทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  
(Administration and System Management in Educational 
Communications and Technology  Organization) 
             หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดระบบ
องค์การ ลักษณะขององค์การทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
สมรรถนะที่จ่าเป็นของผู้บริหารของหน่วยงานทางเทคโนโลยี
การศึกษา  เทคนิคการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษาให้ประสบ
ผลส่าเร็จ  การจัดการความรู้ในองค์การการศึกษา ศึกษาสภาพ
ปัญหา ระบบและความต้องการขององค์การเพ่ือจัดให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่มีระบบและมีความเป็นเลิศ 
             Principles and theories in administration and 
management of organization, characteristic of 
organization in educational communications and 
technology field, essential administrator’s competencies 
in educational technology organization, successful 
techniques for administrative management, knowledge 
management in educational organization, studying 
organization problems system and needs of organizations 
for developing into learning and excellency organization 
 

3(3-0-6) 

______________________ 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01169652* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01169691 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Project Management in Educational Communications 
and Technology)     

แนวคิดและการริเริ่มโครงการเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา วางแผนและจัดการโครงการ การบริหารด้านบุคคล  
การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง การวางแผนการติดตาม
และรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพและจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือน่าโครงการไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Concept and initiation of educational 
communications and technology project, project 
planning and organization, human resources 
management, project management, risk management, 
project monitoring and reporting, quality and change 
management leading to effective project implementation 
and evaluation. 

 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Advanced Research Methods in Educational 
Communications and Technology) 
           งานวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
และการจัดท่าโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร์ส่าหรับประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล             
การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ        
และการน่าเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดท่ารายงานเพื่อ  
การน่าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
           Advanced research in educational 
communications and technology and preparation of 
research proposal, application of information technology 
and computer for data processing and retrieval, data 
analysis, article writing and presentation, and group 
discussion. Paper preparation for presentation and 
publication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 
 
 

______________________ 
*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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01169696 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(Selected Topics in Educational Communications and 
Technology) 
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ในระดับ
ปริญญาเอก หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 Selected topics in educational communications 
technology and at the doctoral degree level. Topics are 
subject to change each semester. 

1-3 

01169697 สัมมนา 
(Seminar) 
 การน่าเสนอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

Presentation and discussion on interesting topics 
in educational communications and technology at the 
doctoral degree level. 

1 

01169698 
 
 
 
 
 
 
 

01169699 
 

ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 
 การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา         
ในระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

Study and research in educational 
communications and technology at the doctoral deree 
level and compile into a written report. 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 วิจัยในระดับปริญญาเอก  และเรียบเรียงเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์ 
 Research at the doctoral degree level and 
compile into a thesis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 
 
 
 
 
 
 
 

1-52 

   
 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
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   3.2.1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี, พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบนั 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1. นางกอบกุล  สรรพกิจจา่นง * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ร.บ. (ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 
5101400068428 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ: 
เทคโนโลยีการศึกษา / การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน /เทคโนโลย
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 

งานวิจัย 
1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการอ่าน
และความคงทนในการจ่าของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีอ่านเนื้อหาซึ่งเน้น
ข้อความด้วยสีที่แตกต่างกันบนจอภาพ 
คอมพิวเตอร,์ 2556. 
2. การเปรียบเทียบความจา่ 
จากการอ่านโดยใช้เสียงดนตรีคลาสสิก
และดนตรีแจส๊ประกอบการณ์อ่านของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6, 2556. 
3. การพัฒนาการ์ตูนแอนเิมชัน เรือ่ง 
Howdy English ส่าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2, 2558. 
4. Exploring E-Leaning Acceptance 
Among University Students in 
Thailand : A National Survey, 2557. 
5. A Survey of Pre-service   
Teachers ' Acceptance of 
Technology in Thailand, 2557. 
 

01169611 
01169613 
01169697 
01169699 

01169611 
01169613 
01169697 
01169699 

2. นายณัฐพล  รา่ไพ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
คอ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2546 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2548 
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2554 
4349900008006 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ: 
การออกแบบสื่อดิจติอลเพื่อการศกึษา 
 / การจัดการความรู้ผ่านเว็บ /            

งานแต่งเรียบเรียง 
1. เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น 
(Introduction to Educational 
Technology), 2557. 
งานวิจัย 
1. การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่าหรับครโูรงเรียน
สังกัดส่านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร, 2556. 
2. การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่อง การตระหนักรู้
สู่ประชาคมอาเซียนส่าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3, 2556. 
3.  การพัฒนาบทเรียนเลิร์นนิ่ง ออปเจ็กต์ 

01169611 
01169691 
01169697 
01169699 

 

01169611 
01169614 
01169623 
01169691
01169697 
01169699 

 

*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี, พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบนั 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

การออกแบบสภาพแวดล้อมทาง        
การเรยีนเสมือนจริง 
  

เรื่อง ตัวสะกดไมต่รงมาตรา ส่าหรบั
นักเรียนช่วงช้ันท่ี ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(เชาวนปรีชาอุทิศ), 2556.   
4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดีย เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
ส่าหรับนักศึกษาพิการทางสายตา 
มหาวิทยาลยัรามค่าแหง, 2556. 
5. การพัฒนารายการวดีิทัศน์ ด้วยเทคนิค
การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน ส่าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4, 2558. 
6. การใช้สื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6, 2559. 
7. The Development Model of 
Knowledge Management to 
Strengthen Thai ICT Community 
Learning Center, 2558. 
8.  The Development Model of 
Learning though Virtual Learning 
Environments (VLEs) for Graduated 
Students, Department of 
Educational Technology, Faculty of 
Education, Kasetsart University, 
2558. 
9. Model of Knowledge 
Management via Social Media to 
Enhance Graduated Student’s Self-
Directed Learning Skill, 2558. 
10. Knowledge Management of 
Thai Local Food on the Route of 
Northern Tourism in Thailand, 2558. 

*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี, พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบนั 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

3. นายไพฑูรย์  ศรีฟ้า * 
อาจารย ์
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2525 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2544 
3102001446202 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ: 
เทคโนโลยีการศึกษา / การจดัระบบ
การเรยีนการสอนทางไกลแบบ          
e-Learning 

งานวิจัย 
1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด่าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4, 2556. 
2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรงบนไอแพดส่าหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน           
หอวัง กรุงเทพมหานคร, 2556. 
3. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต 
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เรื่อง 
ประชาคมอาเซียน   ส่าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษา, 2559. 
4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต 
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เรื่อง 
ประชาคมอาเซียน ส่าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2, 2559. 
5. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีความ
จริงเสมือน เรื่องประเทศสิงคโปร์ ผ่านไอ
แพด ส่าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา          
ปีท่ี 1, 2559. 
6. Needs and Expectations of 
Organizations towards 
Educational and Communication 
Technology, 2558. 

01169611 
01169697 
01169699 

 

01169611 
01169697 
01169699 

 

4. นางสาววัตสาตรี ดิถยีนต ์* 
อาจารย ์ 
ศป.บ. (นฤมิตศิลป์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547  
M.A. (Visual Art)  
University of Northern 
Colorado,USA., 2552  
Ph.D. (Educational Technology) 
University of Northern Colorado, 
USA., 2556 

งานวิจัย  
1. Student and instructor 
satisfaction with e-learning tools in 
online learning environments, 2555.  
2. Facilitating active social presence 
and meaningful interactions in 
online learning, 2556.  
3. Building Creativity through 
Constructive Pedagogy in an Online 

- 01169615 
01169616 

*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี, พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบนั 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

 3730100886688  
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ: 
Creativity / Technology 
Integration / Online Education 

Teacher Preparation Course, 2556.  
4. An Examination of Teacher 
Candidates’ Learning and 
Innovation Skills Developed in a 
Flipped Classroom, 2557.  
5. Enhancing Lifelong Learning for 
Thai education: Developing and 
Effective Web-Based Learning 
Resource that Support Lifelong 
Learning of Thai Learners Within        
K-12 ASEAN Environment, 2558. 

  

5. นางสาวศศิฉาย  ธนะมยั * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศศ.บ.  (รัฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัรามค่าแหง, 2522 
M.S.Ed. (Educational 
Administration)  
University of Kansas, USA, 2530 
Ph.D. (Curriculum and 
Instruction)  
University of Kansas, USA, 2532 
3100902188759 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ: 
การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / 
นวัตกรรมทางการศึกษา / การสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. Online Learning : Concepts, 
Strategies, and Application (Book 
Review), 2555. 
งานวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการท่า
อากาศยานเสมือนส่าหรับนักศึกษาวิชาการ
จัดการท่าอากาศยาน, 2556. 
2. การพัฒนารูปแบบเว็บฝึกอบรม
อัจฉริยะผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
หลักแบบมรีะบบท่ีปรึกษา, 2557. 
3. เกมคอมพิวเตอร์กับการเรียนรูยุ้ค
ดิจิตอล, 2557. 
4. รูปแบบเว็บฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพดา้นเทคโนโลยีการศึกษาของ
อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏั, 
2558. 
5. การศึกษาประเด็นนโยบายแฟม้ผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา, 2558. 
6. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง 
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush 
เพื่อลดสภาวะสมาธสิั้นของนักเรียนท่ีมี

01169611 
01169613 
01169621 
01169697 
01169699 
 

01169611 
01169613 
01169621 
01169622 
01169652 
01169696 
01169697 
01169698 
01169699 
 

*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี, พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบนั 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

ความบกพร่องทางสติปัญญา, 2559. 
7. การพัฒนาเลิร์นนิ่ง ออบเจ็กต์ออนไลน์ 
เรื่องจ่านวนนับภาษาเวยีดนาม ส่าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 2559. 
8. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่าน
เว็บแบบปฏิสมัพันธ์ในเวลาเดียวกนัโดยใช้
เทคโนโลยีสรีมมิ่งมเีดียตามแนวคดิทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ตามบทบาทหน้าท่ี, 2559. 
9. A Study on Problems in 
Professional Experiences of 
Preservice Teachers from Rajabhat 
University in Southern of Thailand, 
2557.   

6. น.ต.สญัชัย  พัฒนสิทธิ์ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศศ.บ. (การปกครอง) 
มหาวิทยาลยัรามค่าแหง, 2527 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, 2538 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2544 
3100504417243 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ: 
เทคโนโลยีการศึกษา / วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ / นวัตกรรมทาง
การศึกษา / จิตวิทยาการศึกษา /     
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

งานวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่าน
เว็บตามแนวคอนสตรคัติวิซึม ส่าหรับครู
ต่ารวจตระเวนชายแดน, 2557. 
2. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เน้น
สมรรถนะ ตามเเนวทางการเรียนรูโ้ดย
ช้ีน่าตนเอง, 2558. 
3. การพัฒนาโปรแกรมพิมพ์สมัผสั
ภาษาอังกฤษด้วยเสยีง โดยใช้การถ่ายโยง
ทักษะเดิมไปสู่ทักษะใหม่ ส่าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6, 2558. 
4. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามทฤษฎีคอน
เนคติวิสต์ซึม ของนักศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชัยภูม,ิ 2559.  
5. The Development  Model of 
Learning though Virtual Learning 
Environments (VLEs) for Graduated  
Students, Department of 
Educational Technology, Faculty of  
 

01169611 
01169612 
01169697 
01169699 

01169611 
01169612 
01169651 
01169691
01169697 
01169699 

*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปี, พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปัจจุบนั 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

Education, Kasetsart University, 
2558. 

 
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
 ไม่ม ี
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 
ในหลักสูตร
ปรับปรุง 

1.  นายณรงค์  สมพงษ์ 
รองศาสตราจารย์   
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร, 2516 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2519 
Ph.D. (Development 
Communication) 
University of the Philippines 
Los Banos, Philippines, 2534 
3100500162810 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ: 
เทคโนโลยีการศึกษา / การสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา / เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร / 
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา /              
การสื่อสารการเกษตร /การถ่ายภาพ 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. หน่วยที่ 5 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, 
2558. 
งานวิจัย 
1. Technology and Learning Styles in 
the GE Classroom: Towards Developing 
Bleanded Learning Systems for the 
21st Century Learner, 2555. 
2. Development of Online Courseware 
on Thai Food Good Health, 2555.  
3. Learning Management in  
Enhancing Potential of Thai 
Community ICT Learning Center 
Project for ICT Development and 
Utilization, 2556  
4. Development of Instructional Model 
Based on Connectivism Learning 
Theory to Enhance Problem-solving 
Skill in ICT for Daily Life of Higher 
Education Students, 2556. 
5. Development of Standard 
Curriculum of Thailand on Basic 

01169699 
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ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 
ในหลักสูตร
ปรับปรุง 

Computer and Internet, 2556.  
6. The Development Model of 
Knowledge Management to Strengthen 
Thai ICT Community Learning Center, 
2558.  
7. Knowledge Management of Thai 
Local Food on the Route of Northern 
Tourism in Thailand, 2558.  
8. Knowledge Management of Local 
Wisdom Model for Tourism Along the 
Route Of Lower Central Provinces Of 
Thailand, 2558. 

2. นายสาโรช  โศภีรักข์ 
รองศาสตราจารย ์
กศ.บ. (ประถมศึกษา)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร, 2516 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประสานมิตร, 2519 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2536 
3100500163093 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผา่น
เว็บตามแนวคดิการสร้างสรรคด์้วยปัญญาเพื่อ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, 2556. 
2. การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรยีนรู้เสมือน
ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
ส่าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา, 2557. 
3. การพัฒนารูปแบบส่านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภมู,ิ 2557. 
4. รูปแบบการสอนผ่านเว็บตามทฤษฏีการ
เรียนรูค้อนเน็คติวิซมึเพื่อสร้างเสรมิทักษะการ
แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารส่าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา, 
2558.  
5. Factors Influencing  
the Success of Rajamangala University 
of Technology Thanyaburi’s  
Ubiquitous Learning, 2556. 
6. The follow up of the trainee from 
the training via internet by the 
Extension and Training Office of 
Kasetsart University during 2009 - 
2012., 2556. 
 

01169699 
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ล าดับที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน 
ในหลักสูตร
ปรับปรุง 

7. Factors Influencing the Development 
in English Pronunciation Skills Training 
in Primary Students of Schools in the 
Primary Education Services Area Office 
in Bangkok, 2556. 

8. A Study of Network Learning 
Resource Center for Elementary 
Schools of Bangkok Metropolitan, 
2556. 

9. Factors Influencing the Success of 
Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi’s Ubiquitous Learning, 
2556. 

10. Web-based Instruction Model under 
Constructionism for Critical Thinking 
Development, 2556. 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 
 4.2 ช่วงเวลา 
 ไม่มี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ไม่มี  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 นิสิตในหลักสูตร 1.1 และ 2.1  สามารถเสนอหัวข้อวิจัยและเข้าสัมมนาตามขั้นตอนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  นิสิตท่าการก่าหนดปัญหา ชื่อเรื่องวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล  และศึกษาผลการวิจัยในบริบทต่าง ๆ   รายงานผลการวิจัย  โดยการเรียบเรียงเพ่ือเผยแพร่หรือ
น่าเสนองานวิจัย  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามข้อบังคับ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้และจัดการความรู้  เพ่ือด่าเนินการวิจัยให้ได้องค์ความรู้
ใหม่และสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้การแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา  และมีเจตคติต่อการ
วิจัยทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

  โดยผลงานวิจัยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา            
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.3 ช่วงเวลา 
  ตามแผนการศึกษา 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    

5.5 การเตรียมการ 
1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และคณะกรรมการสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ่านวยความสะดวกในการด่าเนินการวิจัย  เช่น  
หนังสือ  งานวิจัย  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1. การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
2. การสอบปากเปล่า 
3. ประเมินจากงานวิจัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีความเชี่ยวชาญในการ
สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย
ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาบนพ้ืนฐานการมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและหลักการวิจัยทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาในเชิงลึก 
- สร้างจิตส่านึกในการแบ่งปันและการรับผิดชอบต่อสังคม 
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน  และ
งานวิจัย 
- แสดงออกทางวิชาการอย่างเป็นผู้มีภูมิรู้อย่างลึกซึ้งและมี
อิสระ 
- สร้างเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาและวิจัยทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาอย่างชัดเจน  

 
2.    การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1คุณธรรม จริยธรรม   
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  มีภาวะผู้น่า ริเริ่ม ส่งเสริม 
ด้านการประพฤติปฏิบัติ โดยใช้
หลักการ เหตุผล ความมีวินัย
และค่านิยมอันดีงาม 
2)  มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจ และจัดการปัญหาที่ซับซ้อน 
ความขัดแย้งและข้อบกพร่องทาง
จรรยาบรรณ โดยค่านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 

1) จัดกิจกรรมในรายวิชาให้มี
การท่างานกลุ่ม สร้างความ
สามัคคี มีวินัย เพ่ือฝึกการเป็น
ผู้น่าและผู้ตามท่ีดี  
2) มีการสอดแทรกแนวทาง
ปฏิบัติและค่านิยมอันดีงาม ฝึก
ให้นิสิตใช้ดุลยพินิจและ
แก้ปัญหาทางวิชาชีพเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดูแลและฝึกนิสิตให้ปฏิบัติตน
ด้านมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างเคร่งครัดและมีความ
รับผิดชอบในการท่าวิจัยที่เป็นไป
ตามจรรยาบรรณของนักวิจัย 

1) การสังเกตพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การ
ท่างานที่ได้รับมอบหมายและ
การแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรค์ของนิสิตในขณะเรียน
หรือท่ากิจกรรม 
2) การประเมินจากเพ่ือนนิสิต 
3) การประเมินจากอาจารย์
ผู้สอน 
4) การประเมินจากผลงาน
รายวิชาหรืองานวิทยานิพนธ์ 
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2.2 ความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้และลึกซ้ึงในหลักการ 
ทฤษฏี และเทคนิคการวิจัยที่
เป็นแก่นในสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
2) สามารถพัฒนานวัตกรรม
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เชื่อมโยงกับวิชาชีพ 
 

1) การบรรยาย การอภิปราย 
การท่าโครงงาน การค้นคว้าและ
การน่าเสนอการค้นคว้าที่เน้นให้
เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการ 
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โดยจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ 
2) ส่งเสริมการท่าวิจัยของนิสิตที่
เน้นการสร้างและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
3) จัดวิทยากรที่เชี่ยวชาญ        
ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
มาบรรยายหรือจัดการศึกษาดู
งานให้นิสิต 
4) จัดการเรียนการสอนแบบ
เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Connectivism) จากสื่อ 
Digital 

1) การทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจระหว่างเรียนและหลัง
เรียน 
2) การประเมินจากผลการมี
ส่วนร่วมและผลงานนิสิต 
3) การประเมินผลจากการ 
บูรณาการวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มี        
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 
4) การประเมินผลขององค์
ความรู้ที่ได้จากโครงการศึกษาดู
งาน 
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2.3ทักษะทางปัญญา  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถสังเคราะห์ และ
บูรณาการองค์ความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสาขาวิชาเพ่ือ
ออกแบบและท่าโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ 
 

1) การท่ากิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการอภิปราย ฝึกการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้นิสิตต้องท่าการ
สังเคราะห์ เนื้อหา ความรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พร้อมรายงานและน่าเสนอ 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้น
บูรณาการในสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เข้ากับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

1) การประเมินผลงานใน
รายวิชาของนิสิต 
2) การประเมินผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 

2.4ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  มีภาวะผู้น่า มีความสามารถ
สูงในการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2)  มีความรับผิดชอบ มีความ
มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองและ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ประเมิน วางแผนและปรับปรุง 
3) ความสามารถในการจัดการ 
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 

1) จัดกิจกรรมในรายวิชาและ
ภายนอกหลักสูตร ให้นิสิตได้
ท่างานกลุ่มและจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค่าแนะน่าแก้ปัญหา 
2) ให้นิสิตประเมินตนเอง       
รายภาคการศึกษาและส่งผล 
การประเมินตลอดจนแผนงาน
ปรับปรุงพัฒนาตัวเองในด้าน
ต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

1) การประเมินผลนิสิตจากการ
เข้าร่วมและน่าเสนอผลงาน
วิชาการในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
2) การประเมินผลจาก
พฤติกรรมการท่ากิจกรรมกลุ่ม 
3) การประเมินจากรายงานการ
ประเมินตนเองและแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองของนิสิต 
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2.5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติมาใช้
แก้ปัญหาอย่างเจาะลึกใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
2)  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 
3)  สามารถน่าเสนอรายงาน 
วิทยานิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้าที่ตีพิมพ์ในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

1) ประยุกต์ใช้สถิติท่ีเหมาะสม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของ
รายวิชาต่างๆ  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารใน
รายวิชาต่างๆ เพ่ือเป็นช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์
และนิสิต และระหว่างนิสิตกับ
นิสิต 
 
 

1) การประเมินในรายวิชาที่มี
การใช้สถิติในการแก้ปัญหาทาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา และการศึกษาวิจัย 
2) การประเมินจากการท่า
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารใน 
แต่ละรายวิชา 
3) การประเมินความสามารถใน
การน่าเสนอรายงาน 
วิทยานิพนธ์ หรือโครงการ
ค้นคว้า 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
รหัสวิชา 

 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

01169611              

01169612              

01169613              

01169614              

01169615 ● o  o  ●  ●  o  o  ● o  ● o  

01169616 ● o  o  ●  ●  o  o  ● o  ● o  
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รหัสวิชา 

 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

01169621   ●           

01169622   ●  ● ● o  o  o  ● o  ●  
01169623 ● o  o  ● o  ● o  o  o  ● o  ● o  
01169651 ● o  o  ● o  ● o  o  o  ● o  ● o  
01169652 ● o  o  ● o  ● o  o  o  ● o  ● o  
01169691 ● o  o  ● o  ● o  o  o  ● o  ● o  
01169696 ● o  o  ● o  ● o  o  o  ● o  ● o  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

- ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา  

- ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 
- ทวนสอบผลการวัดและประเมินผลในรายวิชา โดยมีผู้จัดการรายวิชาและ

คณะกรรมการพิจารณา 
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑิตศึกษา และมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก่าหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

- ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ์ การได้งานท่า ต่าแหน่งงาน ภาวะความก้าวหน้า 
หรือผลงานที่เป็นรูปธรรม ความมีชื่อเสียง ที่เกิดข้ึนหลังจบการศึกษา ประเมินจากสถาบันที่นิสิตไป
ศึกษาต่อ หรือ  

- ประเมินจากผู้ใช้วิทยานิพนธ์ผู้ประกอบการ หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา หรือ
สถาบันการศึกษาที่นิสิตศึกษาต่อ โดยการท่าวิจัยสถาบัน  

- ประเมินจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมิน หรือวิพากษ์หลักสูตร 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
แบบ 1.1 

1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส่าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
       แบบ 2.1  

1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส่าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

     2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1)  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท่าผลงานทางวิชาการตรงสายในสาขาวิชา 
3) ส่งเสริมการท่าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4) จัดสรรงบประมาณในการวิจัย 
5) เปิดโอกาสให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยท่าหน้าที่ 

 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก่าหนดของหลักสูตร 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
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 คณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
และผู้ประสานงานประชุมพิจารณาการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แล้ว
น่าเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 ก่ากับและติดตาม จัดท่า มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  
ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
ภายใต้การก่ากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจ่าคณะ 

 ก่ากับ ติดตาม และประเมินผลการด่าเนินงานของหลักสูตรอย่างสม่่าเสมอ 
 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปีสุดท้าย  

นายจ้างผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน่าผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพ 

 ด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
 น่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

หลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 
 

2. บัณฑิต 
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ 

วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก่าหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด่ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส่านึกและความรับผิดชอบ มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการ
จัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ
สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
เป็นไปตามที่ก่าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานท่าทั้งในหน่วยงานราชการและ
เอกชน โดยจะท่าการส่ารวจถึงจ่านวนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท่าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
นอกจากนี้ในทุกปีการศึกษาที่มีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะท่าการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ที่ครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือน่าผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตต่อไป 
 
ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 แบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส่าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 
2 เรื่อง  
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 แบบ 2.1 ผลงานของนิสิตและผู้ส่าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ โดยผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส่าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

3. นิสิต 
2.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 การรับนิสิต 
มีระบบการรับนิสิตที่สอดคล้องกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และคณะ มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2 คือ 

1. ก่าหนดเป้าหมายจ่านวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของ 
หลักสูตร 

2. มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรให้มีคุณสมบัติและศักยภาพ 
ในการเรียนจนส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก่าหนด 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

ได้อย่างมีความสุข ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยได้
ส่งเสริมให้นิสิตร่วมโครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและ
การใช้ชีวิต เพ่ือให้นิสิตใหม่ของหลักสูตรได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ประจ่าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะน่าแนวทางการศึกษา การใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับแผนการเรียนและข้อก่าหนดต่างๆ  

2.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานด้านการ 
คงอยู่ของนิสิต และการส่าเร็จการศึกษา อย่างสม่่าเสมอ โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
หลักสูตรได้สอบถามและให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ  

เป็นประจ่าทุกปี เช่น การรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของนิสิต เพ่ือ
น่ามาพัฒนาและควบคุมการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของ
นิสิต ดังนี้  

1. ช่องทางการจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ 
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา 

2. เมื่อมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะ 
น่าเรื่องร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไข 
หากข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องระดับภาควิชาและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด่าเนินการมอบหมาย
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ให้ประธานหลักสูตรน่าข้อร้องเรียนดังกล่าวด่าเนินการโดยน่าเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา 
หรือระดับคณะต่อไป 

3. มีการติดตามข้อร้องเรียน เพ่ือรับฟังความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนจาก 
นิสิต 
 

4. อาจารย์ 
4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ และมีกลไกการคัดเลือก 

อาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส 
ภายใต้การบริหารของภาควิชา โดยมีหัวหน้าภาควิชาและทีมบริหารก่ากับดูแลและติดตาม 

การบริหารงานและการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตราก่าลังอาจารย์ การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของแต่ละหลักสูตร โดยมีการประชุม
ของคณาจารย์ภาควิชา มีการวิเคราะห์อัตราก่าลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา มีการสรรหาจ้างงานบรรจุ บุคลากรใหม่ ตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีระบบการรับและขั้นตอน ดังนี้  

1. ภาควิชามีการวิเคราะห์อัตราก่าลังและส่งเรื่องขออัตราก่าลังตามเกณฑ์ผ่านคณะและ 
มหาวิทยาลัยตามระบบ 

2. เมื่อได้อัตราอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมกับอาจารย์ประจ่าของภาควิชา  
เพ่ือพิจารณาสาขา ที่ต้องการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตราก่าลัง และก่าหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์ใหม่เพ่ือให้มีจ่านวนอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร 

3. ประกาศรับอาจารย์ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการคัดเลือกอาจารย์ 
ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ก่าหนด 

4. แต่งตั้งคณะกรรรมการการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก่าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาที่รับเข้าอย่างน้อย 1 คน หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของคณะ 

5. อาจารย์ใหม่จะได้รับค่าแนะน่าในด้านการเรียนการสอน ด้านการท่างานในองค์กร และ 
ด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของภาควิชา/คณะ นอกจากนั้นอาจารย์ใหม่ยังต้องเข้ารับการอบรม สัมมนาจากทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะการสอน อีกทั้งยังท่าให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่ายรู้จักกันระหว่าง
คณะ อาจารย์ใหม่จะได้รับมอบหมายให้เข้าสอนร่วมกับอาจารย์ประจ่ารายวิชา /อาจารย์พี่เลี้ยง 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน  
งานด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืนๆ 
โดยกรรมการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

7. มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยผ่านการเสนอฝ่ายวิชาการคณะ และ 
กรรมการประจ่าคณะเพ่ือน่าเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ 
ตามล่าดับ แล้วแจ้งส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 
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4.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารย์ในหลักสูตร 
อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซึ่งเป็น

ส่วนที่มาจากการรับสมัคร การคัดกรองตามขั้นตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็นประจ่าทุกปี มีการ 
ควบคุม ก่ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรด่าเนินการพัฒนาตนเอง 
ตามความต้องการ 

3. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่า 
หลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท่าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

คุณวุฒิ/มาตรฐานของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติและมหาวิทยาลัย
เพ่ือก่าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และโครงร่างของหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน่าข้อมูลจากการส่ารวจความ 
คิดเห็นของศิษย์เก่าและการส่ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณา 
learning outcome ก่าหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม learning 
outcome และจัดแผนการเรียนร่วมกัน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์ 
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ (ถ้าม)ี/ผู้ใช้บัณฑิต 
เข้ามาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท่าหลักสูตร และลักษณะ
ของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5. เสนอความเห็นชอบตามล่าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ.รับทราบหลักสูตร 
6. น่าหลักสูตรไปด่าเนินการและก่ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 - 6) 
7. สรุปผลการด่าเนินการประจ่าปี (มคอ.7) 
8. มีการน่าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ 

น่าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
1.  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดท่าร่างกายการวิชาตามแผนการ

ศึกษาของนิสิตเพ่ือให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรพิจารณาความถูกต้องและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.  มีการประชุมคณาจารย์เพ่ือพิจารณาก่าหนดผู้สอน ตามความรู้ความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาและประสบการณ์การท่างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพ่ือน่าเข้าประชุม

ภาควิชาโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้
หลักสูตรได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บาง
รายวิชา ก่าหนดให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท่า มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวัน 
แรกของการเรียนการสอน 

5. หลังปิดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ 
6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมกัน 

ก่าหนดแนวทางในการก่าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา  
 
5.3 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3/มคอ.4) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งค่าอภิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความ 

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาน่าไปเป็นข้อมูลส่าหรับการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน 
มคอ.3/มคอ.4 พร้อมทั้งก่าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.  มหาวิทยาลัยมีกลไกก่าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตร เพ่ือพิจาณาดูความสอดคล้องตามค่าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 แล้วจึงน่าข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กับนิสิต 

4.  หลังจากครบก่าหนดการเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งต่อ
ภาควิชาเพ่ือด่าเนินการปิดรายวิชา หากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการก่ากับ
ติดตาม มคอ.5/มคอ.6 

5.  ก่าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต ให้ผู้สอนน่าเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. หลักสูตรมีการก่าหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ.2  
2. อาจารย์ผู้สอนพิจาณาน้่าหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของ 

รายวิชาใน มคอ.2 มีการก่าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่
ละรายวิชา 
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3. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาข้อสอบและน่ามาปรับปรุงแก้ไข และตัดสินผลการ 
เรียนตามเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้แล้วเสนอภาควิชาและคณะ 

4. หลักสูตรก่าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยการท่าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และการพิจารณา ตัดสินผลการเรียนร่วมกันในที่ประชุมภาควิชา 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ 
นิสิต ตามรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ และให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยก่าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินลการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ การทวน 

สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
3. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการแก้ไขเกรดของ 

นิสิต 
4. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา               

แล้วน่าเข้าที่ประชุม กรรมการประจ่าคณะเห็นชอบก่อนมีการแก้ไขเกรด 
5. หลักสูตรน่าข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดท่า มคอ.7 

 
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งเน้นให้นิสิต
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน่าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ หลักสูตรยัง
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต เพ่ือให้นิสิต
สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษา 

 
5.5 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6  
และมคอ.7) 

1. มหาวิทยาลัยมีกลไกก่าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง 
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

2. หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชามีการก่าหนดให้มีคณะกรรมการงาน 
วิชาการ ก่ากับให้ผู้สอนจัดท่า มคอ.5/มคอ.6 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา 
ในหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดูความสอดคล้องตามค่าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ในมคอ.2 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท่ารายงานผลการ 
ด่าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลักปีการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร 
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5. เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพ่ือน่าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการ 
ด่าเนินงานต่อไป 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน 

มีระบบการด่าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความ
พร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ่านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการเสนอของงบประมาณประจ่าปี ดังนี้ 

1. ส่ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่ง 

สนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการส่ารวจความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยัง 
ภาควิชาเพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา 

4. ภาควิชาด่าเนินการจัดท่าร่างค่าของบประมาณประจ่าปีส่งไปยังคณะ ส่าหรับการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือร่วมพิจารณาการจัดล่าดับความจ่าเป็นในการด่าเนินการเสนอขอ
งบประมาณส่าหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
 

6.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ภาควิชา/หลักสูตรด่าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องอย่างเพียงพอ

เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการและความจ่าเป็นพ้ืนฐานด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีกาส่ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปี

การศึกษา เพ่ือน่าเสนอที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ หากภาควิชาไม่
สามารถด่าเนินการได้จะประสานงานต่อไปยังคณะและติดตามผลการด่าเนินการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีที่ 4 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 

การวางแผน ติดตาม และทบทวนการด่าเนินงานหลักสูตร 
    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

4. จัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
การด่าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ 
ครบทุกรายวิชา 

    

5. จัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก่าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ             
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด่าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ่าคณะ
ให้ด่าเนินการ 

    

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ/
ชี้แจง โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของหลักสูตร หรือ ค่าแนะน่าด้าน 
การจัดการเรียนการสอน  

    

9. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอน หรือ เทคนิคการสอน อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 

    

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ท่าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพภายใต้ความรับผิดชอบ
ของส่วนงานต้นสังกัด และมีการน่าผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท่างาน 

    

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
การบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

* *   
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีที่ 4 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
* * *  

* เป็นการประเมินตัวชี้วัดต่อเนื่องจากหลักสูตรเล่มก่อนหน้านี้ 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยการประเมินการสอนของผู้สอนจากนิสิต และน่าผล

การประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละคน 
2) ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบเป็นช่วงๆตลอดระยะเวลาที่เรียน 
3) ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มโดยพิจารณาผลงานและ

ความร่วมมือในการท่างาน 
4) มีการประชุมร่วมระหว่างผู้สอนและกรรมการประจ่าหลักสูตรเพื่อสรุปผล

การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ระเมินผลการจัดการศึกษาตามท่ีก่าหนดไว้ทุกภาคการศึกษา 
2) ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ส่าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ท่าการประเมินคุณภาพในการด่าเนินการตามดัชนีบ่งชี้ผลการด่าเนินงานในหมวด 7  ข้อ 7  
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาและผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะศึกษาศาสตร์ 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) น่าผลการประเมินใน มคอ.5,6,7 มาพิจารณาวางแผนโดยคณะกรรมการประจ่า
หลักสูตรและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  

2) น่าผลประเมินมาพิจารณาและพัฒนาหลักสูตรทุก  5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 


